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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, ás 14h0.0min, na sala de 

reuniões da Promotoria_ Regional de Guanamlii, localizado no endereço constante no 

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

Federal; 1°, IV e 5°, §6°, todos da Lei 7.347185 - 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 de- Conselho Superior do 

Ministério Público da .  Bahia - CSMP/IaA, de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

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

denominado Compromitente. e de outro lado a AsspciACAo BENEMÉRITA DE  

CARIDADE LAR DÓS VELHINHOS pessoa jurídica de direito privada, registrada no 

CNPJ n. 14_788.244/0001:95 e com sede na' Praça Josafá Moura,,  95, Bom Jesus, 

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

SOUZA brasileira, vitava, portadora do 	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 taiiiÇiPlo 	GUANAME31, pessoa juridica de direito público 

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

'Pereira Donato, n° 90, Centro, CEP 45.430-000, Guanambi/BA, representado pelo seu 
4-- a; 

Prefeito, o Exmo_ Sr. -IA p SILVEIRALMAGALHÃES, brasileiro, casado, nascido em 

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

portador do RG n. 0170733 92 SSPIBA, 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 Guanambia3A, localizada na Praça Henrique 

Pereira Donato, 90, Centro, Gúanambi - Ba, ora denominados Comoromiasários, 

celebram este.comprornisso de ajustamento, conforme as cláusulas e da  ndições adiante 

expostas: 

CONSIDERANDO que, nos termas 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 ir 	sociais 

jrn liaiaaa~~ia; 

CONSIDERANDO que a Lei-Organica Nacional do Ministério Público. n° 

8.625/93, dispõe em seu art. 25, VI, que incumbe ao Ministério Público exercer R 

filçejlz 	estabelecimentos 	8Varne 	 keffi../0.9.40' 

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 porventura verificadas, conforme preceitua o artigo 74. inciso VII, do 

EstaMo.do Idoso; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 230 da Constituição Federal que reza 

ter a familia, a sociedade e o Estado o dever de•araparar 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 .Politica Nacional do Idoso (art. 

46, ma da Lei 8.842/11994 é a priorização do atendimento do idoso em órgãos públicos e 

privados prestadores de serviçosguandod 	rf.,,,,5,lbjgaselo e m familia. devendo receber do 

Esta4o/Entidadpaarma assistência asilar condigna; 
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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 unia°, inciso V: "art. 3' - É obrigação da 

famlfia. da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, g 

0.659~  rofPnkf a_s:  a efetivação do direito á vida, á saúde, á alimentação, à educação, á 

cultura, 'ao esporte, ao lazer, ao 'trabalho, 4 cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 

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

compreende: V — priorização do atendimento do idoso por sua própria familia, em 

detrimento do .atendimento asilar; exceto dos que não a possuam ou careçam de 

condições de manutenção da própria sobievivencia." 

CONSIDERANDO quê a Lei Orgánica da Assistência Social — LOAS (Lei n° 

8.74211993). em seu artigo 2', inciso I, prevê que e Assistência Social tem por objetivos "a 

preleção à familia, á maternidade, à infãncia, á adolescenda e à velhice"; 

CONSIDERANDO o disposto na Norma Operacional Básica.,/ Sistema único 

da Assistência Social (NOB,— SUAS / 2005) que tem como um dos principias da Preleção 

Social de Assistência Social a matticialidade socidfamiliarque determina que 'a familia 

deve ser apoiada e ler 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 politica de não asilamento, priáza~~asaadeggspmárriblq 

famiali e mantendo-se seus vínculos e participação junto á comunidade. 

CONSIDERANDO, contudo, que a familia não é uma célula solta no 

contexto, dai a própria Constituição Federal também estabelecer, em seu artigo 228, que 

"a familia, base da sociedade, tem especial proteção do Estado". 

CONSIDERANDO que' a política "de priorização de convivência do idoso 

junto à sua familia prdssupõe também a responsabilidade legal do Estado na sua 

• 	 	

ykabili~prorrio4.ão  o que passa. naturalmente, pelo que se pode denominar de rei_e 

¡geia] de_proteção. 	
19./"CL"A 

• 	

"rf 4: y 1  

CONSIDERANDO que o Decreto n° 1,948196. que regulamentou a Lei n° 

8.842194. em seu artigo 3', definiu por modalidade_a/kr  o atendimento;  em regime de 

internato. ao  idoso sem vinculo familiar ou sem condições de prover á própria 

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

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

caso dajwistência do %Ora familiar, abandono, ca:~ cie f~os financeiros 
pr~oedapiker~ 

CONSIDERANDO também que em seu artigo 17. parágrafo único, o referido 

Decreto expressamente previu que ajeas_o_que  não tenha  rIrsJaisfe_pNver  a s,_y_a_próPria  

subsistência. Que nfio tenha farratk.u_g s de prover a sua  

w_anuje aa as;.sste:ncá~epUnião. pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e Pelos MUliCiPlOS,  na forma da lei: 

CONSIDERANDO, nessa tinha, que o artigo -10 da Politica Nacional do 

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

promoção e assistência social o estimulo à criação de incentivos e de alternativas de •  
atendimento ao idoso, dentre eles, as CaSas-t-ar. 

CONSIDERANDO que o Município de Guanambi não oferta um local próprio 

de abrigo público destinados p 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 Longa Permanência, especialmente, no que tange .ã 

escassez de .profissionais - específicos, alimentação inadequada ausência de 'plano 

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 beneficias 

assistenciaís/previdenciários, gerando, aproximadamente, receita mensal superior a R$ 
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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 — ft_ 300), somadas as doações semanais efetuadas pelo titulo 

de capitalização "OURO BRANCO-, renda incompatível. portanto, com as constantes 

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

do quanto consignado no Oficio n. 3412018 doConselho Municipal do Idoão 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 Vigilancia Sanitária 

Municipal de Guanambi a realização de vistoria finipeção na mencionada, entidade de 

longa permanência restou apontada inúmeras desconforrnidades, a saber: licença 

sanitária com data de validade expirada desde 16/01/2017. ausência de sabão liquido e 

papel toalha, ausência de ralo escamoteável na unidade; ausência de chuveiros, 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 

residuos em serviço de saúde (tis. 5751576); 

CONSIDERANDO que, no dia 27/07/2018, a enfermeira fiscal do COREN-

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

após realizar inspeção "in loco' na ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR 

DOS VELHINHOS confeccioriou o relatório de Os. 311/314 noticiando 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 7.488/86; ausência de registros nos prontuários dos abrigados, além de informações 

desorganizadas; situação vacinai desatualizada dos internos; desatualização dos 

impressos referentes a aprazamento e &coagem dos medicamentos de cada 

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

f.0 

o  

operacional padrões POP's, além de inexistência de Plano de Atenção Integral á Saúde 

dos residentes: por fim. compartilhamento de materiais de higiene e roupas pelos 

idosos/deficientes, o que propicia o risca de conraminação e proliferação de doenças 

contagiosas e infecções de pele entre os abrigados; 

CONSIDERANDO que,.no dial°/1012018. 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 fis. 3151322 apontando dentre as inúmeras 

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

da inexistência de projetos e programas institucionais; ausência de acompanhaMento 

regular 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 documentada ás fls. 328/525, referente 

avatiaçãO muitidisciplinar realizada pelos profissionais AM:2E7.A LIMA SILVA 

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

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

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

pONSIOERANDO que em inspeção realizada por esta subscritora•  no dia 

05105/2019, restou comprovado que dezenas de internos apresentavam problemas na 

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

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

como Escabiose (soma), 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 á saúde do idoso, dentre outros; 
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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 valeres, 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, aterrarizarae. vexatório ou cOnstraneedor, 

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

seguinte AjuOtamento de Conduta: 

CLÁUSULA PRIMEIRA, O MUNICIPIO DE GUANAMBI compromete-se a 

repassar, através de convêniofterrno de cooperação, à ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 

CARIDADE LAR DOS VELHINHOS e .demais Instituições de Longa Permanência que 

Mem a ser constituldas, desde nue sem fins lucrativos que abriguem pessoas idosas e 

deficientes provenientes da cidade de Guanainbi, sediados no referido município, desde 

que atendam os critérios e ai exigências necessárias, o valor mensal de RS8.000,00 (oito 

reais, se contar com até 30 (trinta) abrigados: R$10.000.00 (dez mil) reais. se  contar 

4ntre 31 (trinta e um) à 45 (quarenta e cinco) abrigados; F7$16.000,00 (dezesseis mil) 

renis, 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 

;:ertinente. 

CLÁUSULA SEGUNDA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI compromete-se a 

empreender estudos no sentido elaborar um ato normativo criando e disciplinando z 

elitica municipal para abrigosfinstituições de longa permanência no MUNICIPIO DE 

'211ANAMBI, no praio máximo de 12 (doze') meses. 

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

e metas a serem cumpridas pelos abrigas; imporá elaboração dó plano de trabalho das 

Oaetituições de Longa Permanência para Idosos — ILPIs; fixará o número máximo de 

'noas: imporá a obrigação de fiscalização das verbas ofertadas pelo Município de. 

'.7aianambi às Instituições de Longa Permanência —11P; exigira a elaboração de projeto de 

eripacitação e planejamento na Oree gerencial para os gestores das entidades asilares e 

CLÁUSULA TERCEIRA. Para facilitar a fiscalização por parte dos árgaes 

;Conselho Municipal do Idoso, Ministério Público e outros) dos recursos, pessoal cal 

,erbas públicas destinadas à manutenção das entidades de longa permanência sem fins 

:ucrativos. o Municipio de Guanambi compromete-se, preferencialmente, a centralizar 

Mos os convéniosttermos de cooperação destinados ás Instituições de Longa 

?erma nênti a, 

CLÁUSULA QUARTA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI assume, por essa 

instrumento, as seguintes obrigações: a) garantir o direito á assistência social, na forma 

de abrigamento, para as pessoas idosas e deficientes que estejam em situação de risca, 

30b a condição de desassistidas, abandonadas, sem familia ou sejam vítimas de violência 

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

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

as vezes), até que seja ofertado abrigo público municipal, so issim achar conveniente, 

arcando com o valor de, no mínimo, 01 (um) saleiio-rninimo para cada idosoldeficienta 

abrigado: b) no caso de se ultrapassar esta cota, o Municipio 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 politica de assistência social, não poderá se negar ern 

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

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

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

anexada à f1.269. 

CLÁUSULA QUINTA. O MUNICIPIO DE GUANAMBI se compromete. de 

forma permanente, pelo menos urna 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 forma 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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as características e possibilidades do idoso e deficiente asilado/acolhido, de forma 

semanal, eventos ladiccs. culturais, intergeracionais e sociais com vistas ao 

fortalecimento de vincules familiares. afetivoS e de pertencimento social. 

CLÁUSULA SÉTIMA, O MUNICIPIO DE GUANAMBI se compromete em 

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

assessoramento. umá vez por semana, preferencialmente às segundas-feiras, á 

ASSOCIAÇA0 BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS, a feri 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 MUNICIPIO DE GUANAMBI terá o dever de 

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

subseqéente,,  bem como, poderá suspender a qualquer momento, mediante aviso, 

anterior de 30 dias. que deixara de fazer o repasse à ILP conveniada quando esta deixar 

de cumpriras condições pactuadas e previstas no presente documento. 

Parágrafo Primeiro. O MUNICIPIO DE GUANAMBI compromete-se a 

incluir, na sua Programação Orçamentária (PPA, L.DO e LOA), valores a serem destinados 

á Manutenção dos CONVÉNIOS, explicitado na clausula oitava, objetivando garantir a 

perfeita continuidade na prestação do serviço. 

Parágrafo Segiindo. A obrigação prevista no *caput" Começará a correr a 

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

13,019/2014), não podendo:ultrapassar 90 (noventa) dias, a contar da presente data. 

podendo prorrogar, urna única vez, por mais 30 (trinta) dias, desde reie .devidarrieree 

iustifiCa do. 

CLÁUSULA NONA. A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR 

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

Comprometer, no Minimo, com as seguintes obrigações:.a) Afastar da Administração atual, 

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

plAtSmisa..S___,5,0_07.AANea aWaaclA....,4 R J,S311_. A 
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LAvARiaii  nomeando-se corno interventor o Padre JOÃO SILVA E 

laLg.$. brasileiro, solteira, filho de JOSÉ DE. SÁ TELES e NIVALDA SILVA. natural 

aoquirarBA, nascido em 20102/1970, portador do RO n. 08.335.678-96 e CPF r.. 

a58.676,605-59, que terá amplos poderes para gerir e administrar a instituição de longa 

permanéncia, especialmente no que pertine à parte financeira da unidade, podenc,-, 

aplicar os valores referentes á receita institucional naquilo que melhor aprouver, desc.: 

que documentado e prestadas as devidas contas. Caberá ao interventor 1) Admitir noves 

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

cargos de Presidente, Vice-Presidente. Secretario e Tesoureiro, eis que realizada co 

inobserváncia do quanto previsto no art. 15° do seu Estatuto e art. 40  do seu Regirneieu 

interno, além de contar, exclusivamente, com a presença das pessoas que foram 

reconduzidas aos respectivos cargos (Ata acostada à fl. 547 e demais às Os. 5781580); 

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 que ' 

admitido os novos associados. Enquanto não realizado o escrutirtio, o Interventor tens 

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 o 

Municipio de Gjariarribi a quantia mlnima de 10% de vagas, sendo que será arredondne,n 

para mais em caso de dizimas: d) apresentar trimestralmente a' devida prestação de 

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 das 

cursos de capacitação gerencial oferecidos pelo Município de Guanarribl: f) Arcar cem 

todas as despesas decorrentes do vinculo empregaticio e encargos sociais obrigatóris. 

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

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

possuam qualquer tipo de vinculo familiar com qualquer um que laça parte da diretoria da 

instituição até o 3° grau; h) Apresentar ao IVIUNldP10 flE GUANAMBI, após 30 dias da 

10 
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assinatura do convênio, objeto deste TAC, o certificado expedido pelo Conselho Municipal 

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

vigência; i) Solicitar á Secretaria de Assistência Social do Municipio de Guanambi triagem 

e estudo social entes de aceitar o ingresso de novas pessoas idosas e deficientes. a fim 

de se proteger os verdadeiros usuários da assistência social; 1) Manter registro atualizado 

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

1:0741/03; k) Comunicar á Secretaria Municipal de,Assistencia Social ou congénere, bem 

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

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

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

periódico e regular dos abrigados, especialmente aqueles portadores de doenças 

crónicas, ira Unidade de Saúde de Familia do bairro Paraíso. mediante agendamento 

prévio, inclusive, nos casas de atendimento 

Parágrafo único. Deixará de ser considerada como cota a ser 

disponibitizada 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 neo 

tenha nenhum tipo Cie 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 

(lis. 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 depe  nclenclas da unidade, bem como ralo 

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

higienização, teia de 'proteção de vetores e pragas urbanas nas portas e janelas, tudo em 

quantidade comeetivel core a unidade e ao número de internos; d) providenciar o fluxo de 

limpeza apropriMO; e) identificar e jirninUir a lotação nos dormitórios; e) promover 

avA-434-" 

contratar um profissional de saúde vinculado á 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 devein ser 

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

grupo e aspectos sociocultural& 

Pira' grafo 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, 

especificarfdo o tipo de• serviço preStado bem como os direitos e as obrigações da 

entidade .e do usuário em conformidade com inciso 1 artigo 50 da Lei n4 10.741 de 2003. 

Par:Ser-aro Primeiro. Deverá, também, organizar e manter atualizados e com 

fácil acesso, os documentos necessários .á fiscalização, avaliação e controle social da 

entidade_ 	• 

Parágrafo Segundo. Poderá terceirizar os serviços de alimentação, limpeza 

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

da empresa terc-eele.eria. 

Parágrafo Terceiro. Se terceirizar estes serviços está dispensada de manter 

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

CLAUSULA DÉCIMA OUARTA. A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 

CARIDADE LAR DOS VELHINHOS deverá oferecer instalações fisicas em condições de 
_ 	• 	" 
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habitabilidade, higiene, salubridade. segurança e garantir a acessibilidade a todas as 

-pessoas com dificuldade de lOcomoção segundo o estabelecido NI Lei l'èderat 10.098/00. 

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

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

'averá preluizo.  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 humanizaçãa. 

- 	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 refeildo órgão, a fim de viabilizar os saques dos valores referentes 

aos beneficios prevIdenCiáriosfassistendais dos abrigados. 

Parágrafo único. Durante o prazo ém que o Interventor nomeado estiver 

administrando a instituição, este ou pessOa por ele indicada, será responsável petos 

saques a serem efetuados pela ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS 

VELHINHOS,• independente do procuradoráurador habilitado, podendo, se .for o caso, 

requerer alvará ao juiz competente: 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA 'DE 

CARIDADE LAR DOS VELHINHOS deverá depositar em conta-corrente remunerada ou 

Conta poupança de tififfaridade do idoso abrigado o percentual, minimo, de 30% do valor 

referente ao beneficio previdenciálio/assistencial por este percebido mensalmente, 

mantendo-se registro em livro próprio. com  o devido comprovante de deposito. 

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 muita de R5 10.000.00 (dez mil)' reais, por 

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

sem prejuízo das demais sanções legais. 
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acondicionamento adequado dos alimentos armazenados; I) disponibilizar, com 

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

isabonete, 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 

parámetros estabelecidos pela Resolução de Diretoria Colegiada - ROC n. 283 da 

ANVISA. de 25109/2005, pádendo, se assim desejar, fazer uso dos relatórios 

confeccionados por equipe multidisciplinar acostados és fis. 328f525 e planilha de lis. 

549/554: 

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

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

MUNICÍPIO 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 peio 

MUNICÍPIO DE GUANAMBI,-bern como pelos parceiros constantes do anexo, deverá, no 

prazo de 90 (noventa dias), •desenvolver projetos e programas de incentivo á 

reconstrução dos laços familiares dos abrigados,' promovendo a participação dasfamílias 

na atençeo e cuidados cornos idosos e deficientes, a fim de ;diminuí!.  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 - RT1  pelo serviço, que responderá dieta instituição junto à 

autoridade sanitária local: b) contratar um profissional com formação'de nivel superior 

para cada 40 idosos, com carga horária de 12 horas per semana: c) contratar 

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

1.(Irmárt~i'nti,,t de. vai.1:4.13101.• cldx idexat, ne 010i cem izep A1r1tute tironsYrs4nv tk 	 0: em cektador yun 
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CLAUSULA DÉCIMA NONA. As multas de que tratam as. cláusulas deste 

termo de ajustamento de conduto reverterão. em caso de execução, ao Fundo Municipal 

do Idoso - se.houver e, na ausência. ao  fundo de que trata o are, 13 da Lel n.7,347185. 

CLAUSULA VIGÉSSIMA. C presente Compromisso de Ajustamento de 

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

executivo extrajudicial, na forma dos artigos. 5°, §6°. dá Lei n°. 7,347/85 e 585, t1, do 

Cádtgo de Processo Civil. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. O cumprimento dó presente 

Compromisso de Ajus7.arnento de Conduta será fiscal nado pelos Orgabs e Entidades que 

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

Ministério Público. 

E pot estarem de acordo. firmam o presente instrumento de compromisso 

que, depois de lido e achado conforme, vai assinado oelot presentes, em trés vias de 

igual teor. 
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PROMOTORIA E  JUSTIÇADA COMARCA DE GUANAMBI 
AVENIDA MESSIASIPEREIRÁD2NATO, SIN!, AEROPORTO VELHO, G DANAM MEM - 	4fi43EPOCIO 

STO erm  	  

Procedimento Administrativo n. 692.9.232873/2020 

OBJETO: Fiscalizar o cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta 

firmado para regularizar o funcionamento da Associação Benemérita de Caridade Lar dos 

Velhinhos. 

ADITAMENTO A TERMO DE COMPROMISSO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA  

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2021, após realização de audiência 

virtual no dia 23/06/2021, conforme aduz link existente nos autos, peto presente instrumento. 

na  forma dos arts. 129, 11 da Constituição Federal, 1°, IV e 5°, § 6°, todos da Lei 7.347/85 -

Lei de Ação Civil Pública -, e, ainda, artigos 14 da Resolução ri. 23/2007 do Conselho 

Nacional do Ministério Público — CNMP e 6°, III e 33 da Resolução n. 006/2009 do Conselho 

Superior do Ministério Público da Bahia — CSMP/BA -, de um lado, o MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO BAHIA (rop-BA), por meio da Promotora de Justiça infrafirmada, 

doravante denominado COMPROMITENTE, e de outro lado o MUNICÍPIO DE GUANAMBI, 

pessoa jurídica de direito público Interno, registrada no CNPJ n. 13.982.640/0001-96, com 

sede na Praça Henrique Pereira Donato, n° 90, centro, CEP 46430-000, Guanambi/BA, 

representado pelo seu Prefeito, NILO AUGUSTO MORAES COELHO, doravante 

denominados COMPROMISSARIOS. 

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

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

4 • 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição e a 

defesa da ordem jurídica, do regime democático e dos  interesses sociais e individuais 

indisooniveis• 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, ri° 

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

fiscalização dos estabelecimentos aue 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 porventura verificadas, conforme preceitua o artigo 74, inciso Vil, do Estatuto 

do Idoso: 

CONSIDERANDO a assinatura em 13 de agosto de 2019 de Termo de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta nos autos do Inquérito Civil n. 692.9.39607/2018, 

celebrado entre o Ministério Público do Estado da Bahia e do Municipio signatário, tendo 

como objeto, dentre outros, a regularização do funcionamento da Associação Benemérita de 

Caridade Lar dos Velhinhos, pessoa juridica de direito privado, registrada no CNPJ n° 

14.788.24410001-95, com sede na Praça Josafá Moura, n° 98, GuanambilBA. 

CONSIDERANDO que, após Audiência Pública realizada no dia 28 de maio 

de 2021, no canal do MPBA no youtube, de iniciativa desta Promotoria de Justiça em 

parceria com a Procuradoria da República de Guanambi e a Defensoria Pública Estadual, 

que visou discutir a manutenção das instituições de caridade no Município de Guanambi, 

bem como avaliar e aprimorar a participação da sociedade na definição de estratégias para 

o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, evento que pode ser 

acessado através do link httes://~.voutube.corn/watch?v=de9m8clzon148,t=4783s o 

compromissado, representado pelo Vice-Prefeito ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO, 

sugeriu ale umas adaptações no TAC anteriormente firmado, de modo a tornar a participação 
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do Município de Guanambi mais efetiva e eficiente, haja vista a escassez de políticas 

pUblicas voltadas ao atendimento da população idosa e a sua diminuta contribuição. 

RESOLVEM 

formalizar, por meio deste novo instrumento, o ADITAMENTO das cláusulas 

PRIMEIRA, SEGUNDA e SÉTIMA do referido Termo de Ajustamento de Conduta, que 

passará a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA PRIMEIRA COM REDAÇÃO ORIGINAL: 

CLÁUSULA PRIMEIRA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI compromete-

s: a repassar, através de convéniortermo de cooperação, à ASSOCIAÇÃO 

BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS E DEMAIS 

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA QUE VIEREM A SER 

CONSTITUIDAS, DESDE QUE SEM FINS LUCRATIVOS, QUE 

ABRIGUEM PESSOAS IDOSAS E DEFICIENTES PROVENIENTES DO 

CIDADE DE Guanambi, sediadas no referido município, desde que atendam 

os critérios e as e.xigéncias necessárias, o valor mensal de RS 8.000,00 (oito 

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

reais), se contar com 31 (trinta e um) à 45 (quarenta e cinco) abrigados; RS 

16.000,00 (dezesseis mil reais), se contar com acima de 46 (quarenta e seis 

abrigados), com e finalidade de que as mesmas possam garantir a contrafação 

de profissionais exigidos pela legislação pertinente. 

CLÁUSULA PRIMEIRA COM A INSERÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO: 

CLÁUSULA PRIMEIRA. O MUNICIPIO DE GUANAMBI compromete-

se a repassar, através de convênio/farm° de cooperação, á ASSOCIAÇÃO 

BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS E DEMAIS 

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA QUE VIEREM A SER 

CONSTITUIDAS, DESDE QUE SEM FINS LUCRATIVOS, QUE 

ABRIGUEM PESSOAS IDOSAS E DEFICIENTES PROVENIENTES DO 

PRÓMOTORIA DE 41571020A COMARCADE GilAN'AMBI 
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CIDADE DE Guanambi, sediadas no referido município, desde que atendam 

os critérios e as exigéncias necessárias, o valor mensal de RS 8.000,00 (oito 

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

reais), se contar com 31 (trinta e um) à 45 (quarenta e cinco) abrigados: RS 

16.000,00 (dezesseis mil reais), se contar com acima de 46 (quarenta e seis 

abrigados), com a finalidade de que as mesmas possam garantir a contratação 

dc profissionais exigidos pela legislação pertinente. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Os valores fixados no "capuz" deverão ser 

atualizados, segundo Indicas oficiais aplicados ao reajuste do salário mínimo, 

a fim dc evitar sua defasagem e desvalorização. 

CLÁUSULA SEGUNDA COM REDAÇÃO ORIGINAL 

CLÁUSULA SEGUNDA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI compromete-se 

a empreender estudos no sentido de elaborar ato normativo criando e 

disciplinando a política municipal para abrigos/instituições de longa 

perrnanencia para idosos no municipio de Guanambi, no prazo de 12 meses.  

CLÁUSULA SEGUNDA COM NOVA REDAÇÃO: 

CLÁUSULA SEGUNDA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI compromete-se 

a empreender estudos no sentido de elaborar ato normativo criando c 

disciplinando a política municipal para abrigos/instituições dc longa 

permanencia para idosos no municipio de Guanambi, no prazo de 12 meses, 

a contar de presente data. 

CLÁUSULA SÉTIMA COM REDAÇÃO ORIGINAL: 

CLÁUSULA SÉTIMA. O MUNICIPIO DE GUANAMBI se compromete 

em manter, enquanto se fizer necessário, a designação de nutricionista que 

possa dar um assessoramenio, uma vez por semana, preferencialmente às 



MINISTÉRIO KISI.LCO 
DO ESTADO DA BAHIA 

PAINISTIÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA DAHIA 

O í 
Parágrafo único: o compromissário se compromete a apresentar projeto de 

lei ao Poder Legislativo de Guanambi com vistas o tomar permanente o valor 
O. 
O 	 mensal do repasse acima mencionado, caso opte pelo fornecimento do 

numerário, devendo consignar ledices de atualização monetária, a fim de 

evitar sua desvalorização ao longo dos anos. 

NILO MORAES COE O 

Prefeito do Município de Guanambi 

segundas-feiras, à ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR 

DOS VELHINHOS, e 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 corno diabetes. 

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

alimentar. 

CLÁUSULA SÉTIMA COM NOVA REDAÇÃO E ACRÉSCIMO DE SEU 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

CLÁUSULA SÉTIMA: O MUNICIPIO DE GUANAMBI se compromete a 

fornecerá ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS 

VELHINHOS, enquanto se fizer necessário, os seguintes profissionais 

vinculados ao seu quadro de servidores públicos: 1)05 (cinco) cuidadores de 

idosos; 2) 05 (cinco) técnicos dc enfermagens; 3) 01 (uns) psicólogo; 4) 01 

(um) fisioterapeuta; 5) 01 (um) educador físico (monitor dc recreação) e, 6) 

93 (rãs) técnicos de enfermagem, ou o valor mensal de RS 29.701,76' 

(vinte e nove mil, setecentos e um reais e setenta e seis centavos), que será 

destinado, em sua integralidade, ao pagamento das verbas salariais dos 

referidos profissionais, devendo, ainda, manter o fornecimento mensal de 

materiais e instamos necessários ao exercício das funçães prestadas pelos 

profissionais de enfermagem e disponibilizar, no mínimo, 30 consultas 

mensais com médico geriatra vinculado ao Município de Guanambi. 

Ficam os signatários cientes de que o presente Termo Aditivo será submetido 

à análise do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público. 

1 Valor obtido através dos cálculos encaminhados pelo Ofício n. 214/2021 da Associação Benemérita 

de Caridade Lar dos Velhinhos, acostado na Ill MP 5310138. 

Além disso, ficam cientes de que o Termo Aditivo entrará em vigor a partir da 

data de sua assinatura, tendo eficácia de titulo executivo extrajudicial, para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais ratificando  todas as demais cláusulas do TAC anteriormente 

firmado. 

GuanambilBA, 13 de agosto de 2021. 

TATYAÀ:1)IRA DÁ GAMES 

Promotora de Justiça 
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I. DADOS DA EMPRESA  2. DEFINIÇÓES 

Para melhor interpretação deste programa adotam-se as seguintes definições: 

);: 	HIGIENE OCUPACIONAL: é a ciência e arte dedicada à prevenção. 

reconhecimento, avaliação c controle dos riscos existentes ou originados nos locais de 

trabalho, os quais podem prejudicar a saúde e o bem-estar das pessoas no trabalho, 

enquanto considera os possíveis impactos sobre o meio ambiente cm geral. 

> RISCOS AMBIENTAIS: são os agentes físicos, químicos e biológicos existentes 

nos ambientes de trabalho que. em função da sua natureza, concentração ou intensidade 

e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 

• AGENTES FÍSICOS: são as diversas formas de energia a que possam estar 

sujeitos os trabalhadores, tais como Ruídos, Vibrações, Pressões Anormais, Temperaturas 

Extremas, Radiações lonizantes c Não lonizantes. 

7 	AGENTES QUÍMICOS: são as substâncias, compostos ou produtos que, na 

forma de poeiras. gases, vapores, neblinas, névoas ou que ainda pelo contato possam ser 

absorvidos pelo organismo através da pele, ingestão ou via respiratória. 

> AGENTES BIOLÓGICOS: referem-se às bactérias, fungos. protozoários, 

bacilos, parasitas, vírus, entre outros. 

• NIVEL DE AÇÃO: é valor correspondente à metade dos Limites de Tolerância 

estabelecidos para os agentes químicos e a dose superior a 50% do critério estabelecido 

na NR 15 para ruído. 

• LIMITE DE TOLERÂNCIA: é a Concentração ou intensidade máxima ou 

mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará 

danos à saúde do trabalhador, durante a sua vida laborai. 

> MEDIDAS DE CONTROLE: são ações, processos ou sistemas que eliminem ou 

reduzam a nivcis aceitáveis a concentração dos agentes prejudiciais à saúde no ambiente 

dc trabalho. 

> EPI: todo dispositivo ou produto. de uso individual utilizado pelo trabalhador, 

destinado à proteção dc riscos suscetíveis dc ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 
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> EPC: todo e qualquer equipamento utilizado para eliminar ou neutralizar os 

agentes agressivos ao meio laborai, visando a preservação da saúde e/ou integridade fisic-a 

dos trabalhadores. 

> AVALIAÇÃO QUALITATIVA: determinação nas atividades. através dc 

inspeção dos locais de trabalho constante nos anexos 7, 8, 9, 10, 13 e 14 da NR-15. 

> AVALIAÇÃO QUANTITATIVA: determinação nas atividades que se 

desenvolvem acima do Limite de Tolerância previstos nos anexos I. 2. 3. 5, 11 e 12 da 

NR-15, exemplo: ruído, calor c concentrações de produtos químicos. 

3. INTRODUÇÃO 

Em 29 de dezembro dc 1994, a Portaria n. 25 aprovou o texto da Norma 

Regulamentados NR-09 que estabelece a obrigatoriedade da elaboração c implantação, 

por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como 

empregados. do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais — PPRA.O PPRA está 

descrito neste documento-base que contém os aspectos estruturais do programa, a 

estratégia c metodologia de ação. forma de registro, manutenção e divulgação dos dados, 

bem como a periodicidade e a forma de avaliação do desenvolvi mento do programa e o 

planejamento anual com os prazos para sua implantação conforme o cronograma anual. 

O PPRA constitui-se numa ferramenta de extrema importância para a segurança e 

saúde dos empregados, proporcionando identificar as medidas de proteção do trabalhador 

a serem implementadas, servindo também de base para a elaboração do Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO, previsto na Norma Rcgulamcntadora 

NR-07. 

> Estabelecimento de metas, prioridades c cronogramas; 

> Estratégias e metodologias de ação; 

> Forma de registro. manutenção e divulgação dc dados; 

> Formas de avaliação do desenvolvimento. 

No desenvolvimento do P.P.R.A. serão abrangidos: 

• A antecipação e recolhimento dos riscos: 

• Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; 

• Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 

• Implantação de medidas de controle e avaliação da eficácia; 

• Monitoramento da exposição aos riscos: 

• Registro e divulgação dc dados. 

Todos os trabalhadores interessados tiveram e terão o direito, a 

qualquer instante, de apresentar propostas e receber informações a fim de assegurar 

a proteção aos riscos identificados na execução do P.P.R.A. As quantificações de agentes 

contidas neste programa foram realizadas no mês de novembro de 2021. devendo ser 

atualizado em dezembro de 2022. 
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4. OBJETIVO 

 

5. RESUMO DAS NRS 

  

O PPRA tem como objetivo a preservação da saúde e integridade fisica dos 

trabalhadores, por meio do desenvolvimento das etapas de antecipação, reconhecimento, 

avaliação e. consequentemente, o controle da ocorrência de riscos ambientais existentes . 

ou que venham a existir nos locais de trabalho, levando-se em consideração a proteção 

do meio ambiente e dos recursos naturais, 

Abaixo um resumo das principais normas que foram consultadas para a elaboração 

deste PPRA e, que sempre deverão ser observadas e consultadas para desempenho das 

atividades com segurança e saúde no trabalho. 

NR-OI Disposições Gerais 

  

O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo dc iniciativas da empresa, no 

campo da preservação da saúde e da integridade fisica dos trabalhadores, estando 

articulado com o disposto nas demais Normas Regultimentadoras. 

Tem ainda o objetivo de atender às obrigatoriedades legais previstas nas normas 

especificas. 

fJ 8-2272-6fle0 f0 773455-3721 ffi altdgbishatmailoorn 9 Pb Gustvo Bez`sira. 273 Ceiltrr». GuanairS-BA 

Dispõe a primeira Norma Regulamentadora denuda na Portaria 3.214/78, sobre 

a obrigatoriedade das empresas privadas c públicas cm geral, que possuem empregados 

regidos pela Consolidação Trabalhista, ao cumprimento dos preceitos legais e 

regulamentares relativos à segurança e medicina do trabalho, estabelecendo as obrigações 

que são exigidas do empregador e do empregado e, dos órgãos de fiscalização 

competentes (Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho - SSST, em àmbito nacional 

c, Delegacia Regional do Trabalho - DRT, em âmbito estadual). 

NR-02 Inspeção Prévia 

Esta Norma Regulamentadora estabelece a obrigatoriedade de todo o 

estabelecimento novo encaminhar ao Órgão regional do MTE. uma declaração das 

instalações ou, solicitar deste mesmo órgão, que realize Uma inspeção prévia. para fins de 

obtenção do CAI - Certificado de Aprovação de Instalações. 

A inspeção prévia e a declaração de instalações são exigidas para assegurar que o 

estabelecimento inicie suas atividades livres -de riscos dc acidentes e/ou doenças do 

trabalho. O não cumprimento das exigãncias previstas na NR-02 impede o inicio do 

funcionamento das atividades do estabelecimento novo. 

NR-03 Embargo ou Interdição 

.•.` 
Trata a-Norma Regulamentadora em questão do ato de embargo ou dc interdição, 

medidas promovidas pelo órgão competente do MTE que importam na paralisação total 

ou parcial da obra ou do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, 

íg 77 94:4325-222a 	773455-3725 62:4 intOgblit:hotroail.com 9 RUO Gustavo Re2erra, 273, Gentio, Guanambi-13A 
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sempre que, através dc laudo técnico, vier demonstrada a existência dc grave e iminente 

risco ao trabalhador, considerada assim, toda condição ambiental de trabalho que possa 

causar acidente ou doença profissional com lesão grave à sua integridade física (do 

trabalhador). 

NR-04 Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 

Segundo o preceito contido na NR em questão, as empresas que possuam 

empregados regidos pela CLT, deverão manter ou não. Serviços Especializados cm 

Engenharia dc Segurança c em Medicina do Trabalho, na forma estabelecido, 

considerando a graduação do risco da atividade principal da empresa e o número total de 

empregados existentes, conforme demonstrativos constantes no quadro ll*,que integram 

a referida Norma (NR-04). 

NR-05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 

Segundo as revisões desta Norma, primeiro deverá ser verificado qual sua 

atividade econômica (Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE) e 

posteriormente o enquadramento do respectivo Grupo com o número médio de 

funcionários do estabelecimento. Isto feito ficará determinado se há ou não necessidade 

de organizar c manter em funcionamento uma Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes - CIPA, composta dc representantes do empregador e dos empregados. 

NR-06 Equipamento de Proteção Indiviidu'al 

A empresa deverá fornecer para os• funcionários somente EPI homologados pelo 

• MTE, ou seja. todos os equipamentos fornecidos devem possuir Certificado de 

Aprovação. 

O fornecimento do EPI é obrigatório, eis que, em alguns locais de trabalho, não é 

possível-adotar medidas de proteção coletiva. Com  isto, os EPI foram adotados para 

proteção contra os riscos de acidentes e/ou doenças profissionais do trabalho, durante o 

período em que as medidas de proteção coletivas (se possível) estiverem sendo 

implantadas ou para atender situações dc emergência. A empresa deverá fornecer os EPI 

aos empregados gratuitamente e, em estado de funcionamento e conservação. 

A comprovação do fornecimento deve ser feita através de um "Recibo de EPI'. 

onde deve constar a relação dos EP1 entregues ao empregado, a data da entrega, 

orientações sobre a obrigatoriedade e o modo de uso e informações sobre as sanções 

impostas no caso do não uso, devidamente assinado pelo empregado, atestando o efetivo 

recebimento dos mesmos. 

NR-07 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 

Estabelece a obrigatoriedade da elaboração c implementação, por parte do 

empregador, do Programa dc Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, com o . 

objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. 

NR-08 Edificações 

Estabelece os requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas 

edificações, para garantir segurança e conforto aos que nela trabalham. Assim, temos: 

altura mínima de 3,00 metros de pé direito, do piso ao teta; 

• pisos sem saliências nem depressões, possibilitando a circulação das pessoas c a 

movimentação dos materiais; 

• aberturas nos pisos e paredes, protegidas, impedido a queda de pessoas ou 

objetos: 

• os pisos, escadas e rampas deN"fem oferecer resistência suficiente para suportar 

cargas móveis e fixas; 

escadas e rampas fixas devem ser construídas. de acordo com as normas técnicas 

oficiais c mantidas em perfeito estado de conservação • nos locais (corredores. passagens, 

escadas etc.)'onele houver perigo de escorregamento, devem ser empregados materiais 

antiderrapantes: 
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os andares acima do solo, que não forem vedados por paredes externas, devem 

dispor de guarda-corpo de proteção contra quedas. 

Além destes requisitos técnicos, deverão ser observadas também, formas de 

proteção contra intempéries, de acordo com as normas relativas à resistência ao fogo, 

isolamento térmico, isolamento c condicionamento acústico, resistência estrutural e 

impermeabilidade. 

NR-09 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

Estabelece a norma, em foco, a obrigatoriedade de elaboração e implementação 

por parte dc todos os empregadores c instituições que admitam trabalhadores como 

empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA. Devem constituir 

objeto do PPRA os riscos ambientais, agentes físicos, químicos c biológicos existentes 

no ambiente do trabalho c que possam causar danos a saúde do trabalhador. 

NR-10 Instalações e Serviços em Eletricidade 

Conforme estabelece esta NR, a empresa deve possuir atcrramento de todas as 

máquinas e equipamentos, resultando com isto, uma maior segurança para os funcionários 

que ali trabalham. Por outro lado, a instalação elétrica deverá estar dc acordo com o que 

preconiza esta NR no tocante a proteção contra incêndios, perigo de contato, bem como, 

na proteção contra curtos circuitos. 

NR-11 Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais 

Dispõe sobre os critérios de segurança para a movimentação. transporte. 

armazenagem e manuseio de materiais, máquinas c equipamentos e das áreas de trabalho 

onde são instalados. Desta forma temos: 

• as areas reservadas para corredores e armazenamento de materiais deverão ser 

dcmarnadas com faixas pintadas no piso com a cor branca: 

• os poços dos elevadores deverão ser cercados e isolados com material resistente. 

As portas de acesso ao mesmo deverão conter sistema de bloqueio de abertura nos vários 

pavimentos, a fim de evitar que algum funcionário abra a mesma quando na ausência 

deste elevador no pavimento cm questão; 

• deverão ser instaladas nos elevadores, placas indicando a carga máxima 

admissível nos mesmos; 

o operador de empilhadeira e dc outros equipamentos dc movimentação dc 

materiais motorizados, deverá possuir curso dc treinamento específico para tal, com 

diploma e crachá diferenciado dos demais, sendo que a cada ano o funcionário deverá 

passar por exame de saúde completo, por conta do empregador; 

• os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como ascensores, 

elevadores de carga, guindastes, monta-cargas. pontes-rolantes, talhas, empilhadeiras, 

guinchos, esteiras-rolantes, transportadores de diferentes tipos, serão calculados e 

construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança, 

e conservados em perfeitas condições de trabalho: 

• em todo equipamento será indicada, em lugar visível, a carga máxima de trabalho 

permitida; 

• as empilhadeiras c outros equipamentos de movimentação de materiais deverão 

possuir sinal sonoro de advertência, quando do seu deslocamento; 

• o armazenamento dc material não deverá obstruir os equipamentos dc combate 

a incêndio (extintores, hidrantes, caixas de mangueiras, etc.), bem como saídas de 

emergência. 

NR-12 Máquinas e Equipamentos' 

Dispõe sobre os critérios de segurança para a instalação de máquinas e 

equipamentos e das áreá; de trabalho onde são instalados. 

Desta forma temos: 
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• armazenagem e manuseio de materiais, máquinas e equipamentos e das áreas dc 

trabalho onde são instalados. Desta forma temos: 

as mesas de trabalho bem como o ponto dc operação das prensas ou de outros 

equipamentos devem estar na altura c posição adequadas para evitar a fadiga dos 

funcionários: 

• os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção somente devem ser executados por 

pessoas devidamente credenciadas (mecânicos e eletricistas da manutenção), sendo 

expressamente proibido que os funcionários que trabalhem em tais máquinas efetuem 

qualquer tipo de reparo emergencial. 

NR-13 Caldeiras e Recipientes sob Pressão 

Trata dos aspectos relativos à utilização devida dos equipamentos que produzem 

vapor, ar comprimido ou outro tipo qualquer de fluido sob pressão superior à atmosférica, 

impondo para tanto: a observância de limite dc tolerância permissível quanto ao maior 

valor de pressão efetiva dc vapor ou ar comprimido; a utilização de dispositivos dc 

segurança; a frequente atualização dos dados que constituem o histórico da vida útil dos 

equipamentos e especificações técnicas relativas para fins de segurança, critérios para 

instalação dos equipamentos; exigência de inspeções periódicas nos equipamentos por 

profissional habilitado c treinamento obrigatório para operadores. Se a empresa possuir 

caldeira e/ou reservatório de ar comprimido, os mesmos deverão passar por unia inspeção 

de segurança por profissional habilitado para tal, conforme preceitua a Portaria n" 023 de 

27 dc dezembro de 1994, a qual modificou a NB-I3. 

NR-14 Fornos 

Esta Norma Regulamentadora trata especificamente da utilização de fomos, 

especificando os eritérioS c exigências que devem ser observados na construção c 

instalação destes-dquipamentos. 

t 779.992.5-0080 e) 345t-3i21 	t  mtggIsIt‘ttotmallcorn 9 Rua Gustavo Beuurra. 273, Centfo, Guanarobi-RA  

Os fomos, para qualquer utilização, devem ser construidos solidamente, 

revestidos com material refratário, de forma que o calor radiante não ultrapasse os limites 

de tolerância estabelecidos pela Norma Regulamentadora - NR 15. 

Devem ser instalados de formo a evitar acúmulo dc gases nocivos e altas 

temperaturas em áreas vizinhas, ou seja, em locais adequados, oferecendo o máximo de 

segurança c conforto aos trabalhadores. 

NR-15 Atividades e Operações Insalubres (Anexos 01 a 14) 

Consideram-se atividades insalubres aquelas, que, por sua natureza, condições ou 

métodos de trabalho. exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos 

limites de tolerância fixados em razão da natureza, intensidade do agente e do tempo de 

exposição aos seus efeitos, 

A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de 

medida de ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância e/ou com a utilização de equipamento de proteção individual. 

A adoção de medida de ordem coletiva implica na implantação dos denominados 

Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC - e a medida de ordem individual implica na 

implantação de Equipamentos de Proteção Individual - EPI. 

NR-16 Atividades e Operações Perigosas 

São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos n" I 

e 2 desta NR, EXPLOSIVOS e INFLAMÁVEIS, respectivamente, Também, temos as 

atividades e operações perigosas com RADIAÇÕES IONIZANTES ou SUBSTÂNCIAS 

RADIOATIVAS. Anexo acrescentado pela Portaria 3.393/87 e pela Portaria 518103. E 

nos trabalhos com ENERGIA ELÉTRICA regulamentada pelo Decreto 93412/86. São 

consideradas em condições de periculosidade as atividades ou operações executadas com 

explosivos sujeitos a degradação quimica ou autocatalítica: ação de agentes exteriores, 

tais como calor. umidade, faiscas, fogo, fenômenos sísmicos, choque c atritos. Entretanto 

a empresa não deposita nem muito menos manipula com tais produtos. As operações de 

1:9 77 9,9925~80 	773455-3725  M intOgbíãhõtmaitcom 9 Raia Gustavo Bezerra. 213, Centre., 
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transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, cm quaisquer quer vasilhames 

c a granel, são considerados em condição de periculosidade, com exclusão para o 

transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 litros para os inflamáveis liquidos 

e 135 kg para os inflamáveis gasosos liquefeitos. As quantidades dc inflamáveis, contidas 

nos tanques de consumo próprio dos veículos não serão consideradas para efeito desta 

Norma. 

NR-17 Ergonomia 

Esta Norma Regulamentadora visa estabelecer os parâmetros que possibilitam a 

adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de forma a proporcionar o máximo de conforto. segurança e desempenho 

eficiente. Trata dos aspectos que envolvam o levantamento, transporte e descarga de 

materiais, o mobiliário, os equipamentos, as condições ambientais do posto de trabalho c 

a própria organização do mesmo. A empresa deverá, dentro de suas possibilidades, efetuar 

um Programa Ergonômico dos postos de trabalho em que haja esforços e condições que 

prejudiquem a saúde do trabalhador. 

Por outro lado, quanto á iluminação, sabemos que o Anexo 04 da NR-J5 foi 

revogado pela Portaria 3.751 de 23/11/90, sendo que passou para esta NR, baseando-se 

na NBR-5413 da ABNT. 

NR-20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis/ 

LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS 

É todo aquele que possua ponto' dc fulgor igual ou superior a 70°C e inferior a 

93,3°C c é considerado liquido combustível de classe III. 

LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS 

É todo aqueleque possua ponto de fulgor inferior a 70°C c, quando tiver o ponto 

de fulgortbhixo de 37.7°C será classificado como liquido combustível de classe I c• 

quando tiver o ponto de fulgor superior a 37.7°C e inferior a 70"C será classificado como 

líquido combustível de classe II. 

NR-21 Trabalho a Céu Aberto 

Esta Norma Regulamentadora define as medidas especiais que devem ser exigidas 

nos trabalhos realizados a céu aberto, visando proteger a saúde e integridade fisica do 

trabalhador. 

NR-23 Proteção Contra Incêndios 

Esta Norma Regulamentadora define medidas e critérios que determinarão o 

enquadramento, instalação, identificação, manuseio e operacionalidade dos dispositivos 

de combate contra incéndios. Requer-se a adequação desta norma para a obtenção do 

certificado de habite-se e na ocasião em que é realizado o seguro das instalações. 

NR-24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 

Esta Norma Regulamentadora determina critérios quantitativos e qualitativos para 

que exista conforto e higiene nos locais de trabalho para os trabalhadores. 

A empresa deverá atender as normas, nos aspectos apresentados abaixo: 

• instalações sanitárias; 

• vestiários; 

refeitórios; 

• cozinhas; 

• alojamento; 

• por ocasião das refeições; 

• disposições gerais. 

NR-25 Resíduos Industriais 

C}' 77 9.g925.8000 t 77:3451-3721 	rotog~otmatleorn 9. Rua Gustavo Bezerro, 273,CentCo, GUanambl•BA f 779-9925-8800  .e 77245i-372i 	int003Zi'hatmoitcoiti 9 Rüo Gustavo Beieria. 273, Centím•GuahaMbi-RA 
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A empresa deve controlar a emissão de resíduos, sejam gasosos, líquidos e sólidos, 

de forma que não possam causar poluição do local de trabalho, bem como do meio 

ambiente. Para tal, a mesma deve depositar tais residuos em locais apropriados, conforme 

normas dos órgãos que regulam tal procedimento (FEPAM, Secretaria da Saúde, IRAM& 

etc.). 

NR-26 Sinalização de Segurança 

SINALIZAÇÃO COLORIDA DE SEGURANÇA 

A empresa deverá adotar as cores padrão para sinalização dc segurança, conforme 

preceitua esta NR, tais como: tubulações de ar comprimido, água potável, inflamáveis. 

produtos químicos e outros, delimitação de corredores e áreas de circulação, 

equipamentos dc combate a incêndios, proteções dc partes móveis em máquinas, partes 

dc punção, etc. 

ROTULAGEM PREVENTIVA DE PRODUTOS QUfivIlCOS 

A rotulagem dos produtos perigosos ou nocivos à saúde deverá ser feita segundo 

as normas previstas nesta NR. 

Para tal, a empresa deve possuir um levantamento de todos os produtos químicos 

utilizados na mesma c efetuar a sua rotulagcm dc forma que estes sejam breves, precisos, 

redigidos em termos simples e dc fácil compreensão. 

NR 31- Segurança c saúde no Trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, 

exploração florestal a aquicultura 

Estabelece os preceitos a serem observadas na organização e no ambiente de 

trabalho, de forma a tornar cornpativel o planejamento c o desenvolvimento de quaisquer 

atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal c aqiíicultura com a 

segurança e saúde c meio ambiente do trabalho. 

NR-33 Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados 

Esta Norma tem como objetivo estabelecer os requisitas mínimos para 

identificação de espaços confinados c o reconhecimento, avaliação. monitoramento e 

controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança c saúde 

dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nestes espaços. Entende-se por 

Espaço Confinado qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana 

continua, que possua meios limitados de entrada c saída, cuja ventilação existente é 

insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou 

enriquecimento de oxigénio. 

É dc responsabilidade da Lar dos Velhinhos de reduzir dou eliminar os agentes 
agressivos. 

NR-28 Fiscalização e Penalidades 

Essa norma trata da ação fiscalizadora dos Agentes de Inspeção do Trabalho do 

MTE nas empresas, visando à gararitia do cumprimento das disposições legais c 

regulamentares vigentes, relativas à segurança e saúde do trabalhador, e da aplicação das 

penalidades previstas para Cada caso, de conformidade com o disposto no quadro de 

gradação das millias'e no quadro de classificação das infrações (Anexos 1 e II integrantes 

da NR-28). 

779.9925.8880 	773451-372a er, rntgOIShotmaiicorn 	P Gustavo &aura, 773, Ceidrix Guatiohlbi-BA 
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6. ESTRATÉGIAS E METODOLOGIA DE AÇÃO 

6.1. Estratégias 

Eliminar, reduzir ou controlar os riscos ambientais. tendo cm vista os dados c 

outras informações obtidas através de avaliação qualitativa do risco físico RUIDO. e do 

risco QUIMICO E 13IOLOG1C0 c discutir com a diretoria os resultados. 

6.4. Medidas de Controle Prioridades 

A implantação das medidas de controle são necessárias e deverão ser suficientes 

para a otimização e minimização ou o controle dos riscos ambientais, sempre que for 

verificada uma das seguintes situações: 

a) Identificação, na fase de antecipação. de risco potencial à saúde; 

b) Constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde: 

6.2. Metodologias de ação 

ANTECIPAÇÃO 

Serão efetuadas inspeções rotineiras do ambiente de trabalho, e paralelamente 

serão avaliados métodos ou processos dc trabalhos, com a possibilidade dc modificação 

dos já existentes, visando identificar os riscos potenciais c introduzir medidas de proteção 

para a sua redução ou eliminação. 

RECONHECIMENTO 

Será executado um reconhecimento dos riscos ambientais, através dc visita aos 

locais dc trabalho, entrevistas com funcionários, e outros dados obtidos, quando das 

inspeções de rotina a serem realizadas nos setores de trabalho da empresa. Nessa etapa, 

será estabelecida a priorização dos agentes em função do potencial de risco dc cada um, 

após a identificação dos mesmos, c localização das fontes geradoras. 

6.3. Prioridades e Metas 

A implantação e acompanhamento OS Medidas de Controle, visam minimizar ou 

eliminar a exposição dos trabalhadores aos riscos. As ações e metas descritas neste 

documento são aplicadas diretamente cm seu ambiente laborai. no sentido de fornecer ao 

trabalhador melhores condições`á trabalho. 

(9 77.9.9925-888o 	77 3451-3721 al rntggtiNhotrnalLcorn 9 Rua Gustirvó Beáitra, 273, Centro. Guanambi-BA 

c) Quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos 

trabalhadores excederem os valores limites previstos na NR-15. na  ausência destes, os 

valores de limites de exposição ocupacional adotados pela ACG11-1-American Conference 

of Governamental Industrial Fligyenists, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em 

negociação coletiva do trabalho, desde que mais rigorosas do que os critérios técnico-

legais estabelecidos: 

d) Quando através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal 

entre danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação de trabalho a que eles 

ficam expostos. 

As medidas de controle deverão obedecer a seguinte hierarquia: 

a) Medidas de proteção coletiva; 

b) Medidas dc caráter administrativo ou de organização do trabalho 

c) Utilização de equipamentos de proteção individual. 

Somente quando comprovada pelo empregador ou instituição a inviabilidade 

técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes 

ou se encontrarem cm fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter 

complementar emergencial, deverão séradotadas outras medidas. 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA 

O estildo, desenvolvimento c implantação de medidas de proteção coletiva 

deverão obedecer a seguinte hierarquia: 

.77 9-9925-88e ir, '77.3451-3721 al int Ogblffilotmoll.coril 9 RUI Guátiápo Reieira. 271 Centià. Guantifibi-RA 



   

TG 

   

 

MEDICINA DO TRABALHO DE GUINAM& 

  

MEDICINA DO TRABALHO DE GUANAMBI 

 

      

a) Medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes 

prejudiciais à saúde; 

b) Medidas que previnem a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente 

de trabalho; 

c) Medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente 

de trabalho. 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Quando adotada a proteção individual deverá estar em consonãncia com o 

prescrito na NR-6 e normas administrativas, além de se efetuar uma seleção na EPI que 

esteja adequado tecnicamente ao risco em que o trabalhador está exposto e que ofereça 

conforto ao usuário segundo sua própria avaliação. Deverá ainda ser estabelecido normas 

ou procedimentos para promover o fornecimento, a guarda, a higienização, a 

conservação. a manutenção e a reposição do EPI. visando garantir as condições de 

proteção originalmente estabelecidas. 

Como citado no item que se refere à proteção coletiva, deverá efetuar treinamento 

ao trabalhador, orientando sobre a correta utilização do mesmo e as possíveis limitações 

que oferece. 

Nesta fase, todas as ações do Programa deverão ser estabelecidas em um 

cronograma: as prioridades, determinando os prazos para execução das ações, a estratégia 

e metodologia de ação, a periodicidade e a fornia de avaliação do desenvolvimento do 

Programa. 

7. REGISTRO MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS 

REGISTRO 

O documento-base do PARA deverá ser mantido arquivado no estabelecimento 

por uni período minimo de 20 anos, bem como aqueles inerentes ao tema, tais como os 

Laudos Técnicos dc Avaliação dc Riscos Ambientais, etc. 

O documento deve ser apresentado à Comissão interna de Prevenção de Acidentes 

— CIPA durante urna de suas reuniões, devendo sua cópia ser anexada ao livro de atas 

desta comissão. 

O registro de dados deverá estar sempre disponível aos trabalhadores interessados 

ou seus representantes e para as autoridades competentes. 

MANUTENÇÃO 

Deve haver formulários padronizados para cada tipo de registro do PPRA, um 

arquivamento destes formulários em pastas, cadernos, fichários, etc., tendo em seu índice 

o titulo e a página em que está o formulário especifico. Estas pastas ou similares devem 

ficar em local previamente estabelecido, de fácil acesso e deve haver um controle forma 

de distribuição de cópias destes formulários. Um cuidado especial é necessário quandose 

muda o administrador do programa, pois este deve passar todo o acervo para seu 

substituto. 

DIVULGAÇÃO 

A divulgação dos dados pode ser feita de diversas maneiras, dependendo do porte 

do estabelecimento, as mais comuns são: 

- Treinamentos especificos 

- Reuniiies setoriais 

- Via terminal de vídeo para consulta dos usuários 

C) 77 gmg.5.8880 et 773451-3721 et mtggblyustrnalLcom .9 Rtin GusUrvti BezisTra. 273, Centro, Gurrininbi -BA 7/340325-8880 .© 77 3451-3725 t  iutátilighotniailcorn 9 Rim Guállrvo BeiGuo. 273. Centro. Guartaffibi-8A 
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- Reuniões de CIPA c SIPAT 

- Boletins c jornais internos 

- Programa de integração de novos empregados 

- Palestras avulsas 

8. CONCEITOS BASICOS/RISCOS AMBIENTAIS 

Para fins desse programa considerutn-se conceitos básicos os agentes físicos 

quimicos biológicos e ergonômicos existentes nos ambientes de trabalho. em função de 

sua natureza concentração ou intensidade c tempo de exposição são capazes de causar 

dano a saúde do trabalhador e podem ser assim classificados: 

Classificação dos Principais Riscos Ocupacionais em Grupos, de Acordo com sua 

Natureza e a padronização das Cores Correspondentes, 

Grupo 1 
Verde 

Gruma 
Vermelho 

Grupo 3 
Marrom 

Grupe, 4 
Amarela 

GrupoS 
Azul 

Riscos Riscos Riscos Riscos 
Riscos de Acidentes 

Físicos Químicos Biológicos Ergonômicos 

Ruídos Poeiras Vírus Esforço físico 	: 

intenso 

Arranjo físico 

inadequado 
Vibrações Fumos Bactérias 

Levantamento e Máquinas e 
Radiações Névoas Protozoários transporte  manual equipamentos sem 
ionizantes " de peso proteção 

Neblinas Fungos 	i 

Radiações  Exigência de Ferramentas 
não GasCS Parasitas 

postura inadequadas ou 
ionizastes 

Vapores Bacilos inadequada defeituosos 

Frio 
Substâncias, Controle rígido de Iluminação inadequada 

Calor compostos  ou 
produtos 

produtividade 
 

Eletricidade 

Imposição de 
Pressões 

anormais 

químicos 
ritmos excessivos Probabilidade de 

incêndio ou explosão 

Trabalho em turno 
Umidade 

e noturno 	- Armazenamento 

inadequado 

'Jornadas de 

trabalho  

prolongadas 

Animais peçonhentos 

Monotonia e 

repetitividade 

Outras situações de 

risco que poderão 

contribuir para a 

ocorrência de acidentes 

Outras situações 

causadoras de 

stress físico elos 

psíquico 

O. 77 9.9928-88ths 	77.3451-3721 	MtgghlthotmnfLoam 9 Rua Gustavo Relerra, 273, Centro, GuanaMbi-BA G 77 ¢9923-Bago ,C  773451-3725  ei mtgottiVotmall.com  9 Rua Gustavo Bezeeto. 273.GentM.Guanarnbi-BA 
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9. RECONHECIMENTO DOS RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

I
i Função: Assistente Social / Monitor de Recreação (1) 
Número de Trabalhadores Expostos: 02 	, 
Setor: Administrativo 	_ 	_ 

ssistente Social: Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade c instituições Assistente' 
sobre direitos c deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de 

educação; planejam, coordenam e avaliam planos. 

Monitor de Recreação: Monitora o lazer dos idosos 

Agente: Medições Medidas De Controle Já Existentes 
Ruído ***** ****** 

Umidade RH% st•s* ****** 

Dominância *********** 

Temperatura 
Tipo de Exposição: Habitual 

I,  tinçan: 	tnaliar A minis-fraturo 
Número dc Trabalhadores Expostos:112 
Setor: Administrativo 
Auxiliar Administrativo: Executam serviços de apoio nas áreas dc recursos humanos, administração, 
finanças e logística: atendem fornecedores e clientes. fornecendo e recebendo informações sobre produtos 
e serviços: tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos 
MOMOS. 

Agente: Medições Medidas De Controle Já Existentes 
Ruído *********** 

Umidade RH% *********** 

Ilumimincia *********** 

Temperatura cas******** 

Tipo dc Exposição: Habitual 

Riscos Ambientais Existentes No Posto de Trabalho IRijcosAinhientaiíEXiiientei No Posto de Trabalho 

RISCOS 
itrg01161111c0 Sic assamos. 

Cognitivos (X)  Ergonómico Psicesrsociais 
Cognitivos (X) 

Monotonia. Repetitividade. 	Trabalhos Administrativos. 

Possíveis Danos à Saúde: Lombalgias, dores pelo corpo, LER-DORT. 

jEPI POR FUNÇAO 
	

1 
• Calçado de Segurança 
> Uniforme  

Monotonia, Rcpctitividade. 	Trabalhos Administrativos. 

Possíveis Danos à Saúde: Lombalgias, dores pelo corpo. LER-DORT. 

L
EP1 POR FUNÇAO 

> Calçado de Segurança 
> Uniforme 

• 

(g 77 9.eg2,541313.0 tLr  77'3451-3721 	traggbl$hotmaitoorn 9 Rua Gustavo Bezerra 273.ConOis.GoarlarObi-BA 	 St 71 9.9925-6080 (?) 771451-3721 I, intggb1Whotmoil.com  9 Ruo Gustavo Reienra, 273, Centro, Cataharobi-RA 
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i Função: Auxiliar de Limpeza 
Numero de Trabalhadores Expostos: 05 
Setor: Limpeza 

Executam serviços de Limpeza nas dependências do abrigo. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos 
e acessórios. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

Agente: Medições Medidas De Controle Já Existentes 
Ruído 11.1.********* 

Umidade RH% it********** 

Iluminância *********** 

Temperatura *********** 

Tipo de Exposição: Habitual 

í
Riscos Ambientais Existentes No Postode Trabalho 

Riscos 'entes ente 	radora 
Químico ( X ) Produtos Químicos (Limpeza) Limpeza de Dependências 
Físico 	( X ) Umidade Limpeza de Dependências 
MecãnicolAcidente ( X ) Queda 	do 	mesmo 	Nível 

Escorregões 
Piso Escorregadio 

Erganínuico (X) Postura Inadequada Postura em pé, agachado, curvado para 
Limpeza. 

Biológico (X) Vírus, Bactérias, Fungos Parasitas Limpeza de Banheiro de uso Coletivo 

Possíveis Danos à Saúde: Intoxicação por produtos Químicos, Lombalgias dores pelo corpo. Doenças 
lnfectocontagiosas.  

¡FPI POR FUNÇÃO 

> Calçado de Segurança (Bota Impermeável) 

> 	Uniforme 
> Máscara (PFF I ) 
> Óculos (Transparente) 
> Luva (Látex Cano Longo) 
> Avental 

IFunção: Cuidador 
, Numero de Trabalhadores Expostos: 07 
1Setor: Cuidados 

Cuida dos idosos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, recreação e lazer dos 
mesmos. 

Agente: Medições Medidas De Controle Já Existentes 
Ruído *********** 

Umidade RH% *********** 

lluminãncia ssciiii****iii 

Temperatura asses****** 

Tipo de Exposição: Habitual 

Riscos Ambientais Existentes No Posto de Trabalho 

' [st% , !entes ante 	ris ora 
Ergonianico (X) Postura Inadequada, Esforço Físico 

Intenso 
Postura em pé, agachado, curvado para 
Movimentar Os idosos 

Biológico (X) Vírus, Bactérias. Fungos Parasitas Higienização dos Idosos 

Possíveis Danos à Saúde: Lombalgias dores pelo corpo. Doenças Infectocontagiosas. 

L
EN POR FUNÇÃO 

9 	Calçado de Segurança (Bota Impermeável) 
> Uniforme 
9 	Máscara (Cirúrgica) 
> Luva (Cirúrgica) 
> Jaleco 

íg 77 94925.6880 e 77 "345 - 3721 er; entggW5hatmálcom 9 Na Gustáv o Be'zefrá, m, Gentio, GisaimMbi-BA Q 779,88:.5-8850 f '77.3451-3721 FM hItyjblahOtrnaiLCOM 9 Riia Gust-avo geiem 273. Centro. 
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1  
EPI POR FUNÇAO 

Função: Teenico De Enfermagem Trifermetro (t) 	 l 
Número de Trabalhadores Expostos: 09 	 i 
Setor: Enfermagem 	 I 

Cuida dos idosos, zelando pelo bem-estar. saúde. Medicação 

Agente: Medições Medidas De Controle Já Existentes 
Ruído ***osso:soo 

Umidade RH% *********** 

Dominância ***ossos*** 

Temperatura ***ossos*** 

Ti o tplcE=ião: Habitual 	 . 

[Riscos Ambientais Existentes No Posto de Trabalho 

Riscos A entes Fonte Geradora 
Ergonómico (X) Postura Inadequada, Esforço Fisico 

Intenso 
Postura em pé, agachado, curvado para 
Movimentar Os idosos 

Biológico (X) Vírus, Bactérias, Fungos Parasitas Higienização dos Idosos 

Possíveis Danos à Saúde: Lombalgias dores pelo corpo. Doenças Infectocontagiosas. 

9. 	Calçado de Segurança (Bota Impermeável) 
> Uniforme 
> Máscara (Cirúrgica) 
• Luva (Cirúrgica) 
S. 	Jaleco 

Função: Lavadeira 	. 
Número de Trabalhadores Expostos: á 
Setor: Lavanderia  

Executam serviços de Limpeza Nas roupas em geral, Cama Mesa e Banho. 

Agente: Medições Medidas De Controle Já Existentes 
Ruído ***mos*** 

Umidade RH% o*** ****** o 

Dominância *********** 

Temperatura soo ***** soo 

Tipo de Exposição: Habitual 

Riscos Ambientais Existentes No Posto de Trabalho 

Químico ( X ) Produtos Químicos (Limpeza) Limpeza de Dependências 
Físico 	( X ) Umidade Limpeza de Dependências 
Mecânico/Acidente ( X ) Queda 	do 	mesmo 	Nível 

Escorregões 
Piso Escorregadio 

Ergonômico (X) Postura Inadequada Postura em pé, agachado, curvado para 
Limpeza. 

Biológico (X) Vírus. Bactérias. Fungos Parasitas Limpeza de Banheiro de uso Coletivo 

Possíveis Danos à Saúde Intoxicação por produtos Químicos. Lombalgias dores pelo corpo, Doenças 
Infectocontagiosas. 

EI'l POR FUNÇAO 

• Calçado de Segurança (Bota Impermeável) 
» Uniforme 
D Máscara (PEEI) 
> Óculos (Transparente) 
9 	Luva (Látex Cano Longo') 
> Avental 

IS 77&992$-8880  tb 773451-37il ai ri-dg:jia) ShOtrOaficorre 9 lida Gustavo Eteiátra, 271 CeniaaiGuanahSbi-RA 	 G). 77,9,ggzs-9813o ,re, 773451-3721  M ÉntdgbíShotrnaiLcom 9 Rita Gustavo Beier.ra, 273, Centt-O,Colanainbi-FIA 



Função: Cozinheira 

Número de Trabalhadores Expostos: 04 
Setor: Alimentos 

Preparam Alimentação para os idosos 

Agente: Medições Medidas De Controle Já Existentes 
Ruído *********** 

**** ****** *  Umidade R H % 
lluminfincia *********** 

Temperatura *********** 

Tipo de Exposição: Habitual 

(Riscos Ambientais Existentes No Posto de Trabalho 

,Riscos Agentes 	 _ tinte ,oradora 
Físico 	( X ) Calor Alta temperatura próximo ao fogão 
N1ecilnieo/Acidente ( X ) Queimaduras Panelas Quentes 
E rgon õ mico (X) Postura Inadequada, Muito tempo 

cm pé 
Postura em pé. 

Possíveis Danos h Saúde: Queimaduras, dores no corpo. 

ÍEPI POR FUNÇA0 

➢ Calçado de Segurança 
➢ Uniforme 
• óculos (Transparente) 
➢ Avental 
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10. CRONOGRAMA DE AÇÕES 

Afmne d. 
RISO 

.: 

Implantaçào do 
PPRA 

Im 	
idas  

plantação das 
med 	de 

controle 

Treinam mo de 
Equipamento de 

Protecao Individual 
(N12-00) 

Treinamento de 
Ergonomia ()1R-li) 

Treinamentos Xr 
1I 

12121 X x 
02/22 X 
02/22 X 
0322 X X x 
04/22 x X  
0522 X 
06/22 X 
07/22 X 
0822 X 
0522 X 
10/22 X 
11/22 x  

Fmer entregaftroen 
de EP1 coletando 
255 irlatIM. doe 
empregados na 
Ficha de liPl's 

Treinamento* 
Combato o 
principio de 

Incendiu 
(NR.23) 

Pektena sobre 
Acidentei de 

Torneai. 

Implarnocan do • 
PC3450 em 

maronnidade com a 
NR -07 	. Emerpcncial  

Execuçán d. PÃO 
- Plano. de 

Atendimento 

1221 X X X 
01/22 X X X 
02/22 3: X X 
03/22 X X X 
0422 X X X 
0522 X X X 
0622 X X X X 
07/22 X X X 
0022 X X X X X 
00/22 O X X 
10/22 O X O 
11/22 X O O 

Preencher 
Relotbrin mensal 

dx earedieSne doe 
equipamentos de 

prfficçáo 
Cotara ineendin e 

canffic&e, d. 
segurança 

Treinamento de 
Primeiros 
Socorro, 

Treinamento*. 
directo& 	. frui 

Fi'"A" d' Pin"' ri' rimando de 
manca 

A t.ii.d. do 
PPRA 

12/21 X O X 
01/22 O X 
02/22 X 
9522 O 
04/22 X 
05/22 X 
06/22 O 
P7/22 O 
usr22. O 
09/22 O 
10/22 X X 
11/22 X X 

*Observar& Or sreinamenuü de Segurança dev rrt ler devidarnenre dneurnernadas através ri Uvas dr l're.urn“ 

tem a3sinorura3 das finiCíang; rins participante-3 e fa agrallat comprabatefrias. 
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11. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

A proteção individual constitui a última barreira existente entre o risco c o 

trabalhador c a última técnica a utilizar face aos riscos profissionais. Antes de recorrer à 

utilização de um Equipamento de Proteção Individual, devem-se avaliar os riscos e 

adaptar as medidas de segurança adequadas, utilizando proteções coletivas destinadas a 

evitar o risco. 

Nos casos cm que isso não seja possível, utiliza-se como último recurso a proteção 

individual que, muitas vezes, pode ser um complemento à proteção coletiva. 

Devemos ter presente que: Os equipamentos de proteção individual não eliminam 

o risco nem evitam os acidentes, mas minimizam as consequências que estes possam 

causar. No esquema abaixo, pode-se observar como a proteção individual se encontra na , 

última fase da proteção frente à possível lesão. 

A função básica dos EPI é proteger o organismo de exposições ao produto tóxico, 

minimizando o risco. Intoxicação durante o manuseio ou a aplicação de produtos 

fitossanitários é considerada acidente de trabalho. 

O uso do EPI é uma exigência da legislação trabalhista brasileira através de suas 

Normas Regulamentadoras. O não cumprimento poderá acarretar ações de 

responsabilidade cível e penal, além de multas aciS infratores. 

É) 77 9.9é25-888o I?J  77'3451-3721 	he§ 'cjtilArthottnall,ecitn 	Rtia Gustaik8 Ele.ziüra. 273, Cehtfo, GupnotrAbi43À  

12. DAS OBRIGAÇÕES 

Do empregador 

• Informar os trabalhadores que em casa de grave e eminente risco os trabalhadores 

têm direito a interromper de imediato suas atividades (DIREITO DE RECUSA ITEM 

9,6.3) 

Adquirir o epi adequado ao risco c a atividade; 

Exigir o seu uso: 

• Quantificar o Nível de exposição dos Funcionários ex: Radiação 

• Fornecer ao trabalhador somente o EPI que possua a aprovação do Órgão nacional 

competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, no caso. CERTIFICADO DE 

APROVAÇÃO (C.A.); Convém informar que a compra c o fornecimento de epi sem C.A. 

ao trabalhador podem trazer sérias consequências jurídicas ao empregador. 

• No caso de qualquer empresa que tenha conhecimento de comercialização de EPI 

sem CA, esta deve comunicar o fato ao MTE, citando o comerciante. 

• Orientar c treinar o trabalhador sobre o uso adequado guarda c conservação: 

• (OBS. Nesse caso o legislador se refere ao fato de que o treinamento do 

trabalhador quanto ao uso do EPI deve ser realizado no ato de entrega ou em situações a 

serem definidas pelo empregador, e neste caso, o treinamento deverá ser registrado em 

formulário especifico). 

• Substituir imediatamente, quando extraviado ou danificado; 

• No caso de epi destinado à proteção respifatória (EPR), segundo o Artigo 3f da 

Instrução Normativa o.' 01,94, somente poderíVO ser comercializados EPI'S que estejam 

acompanhados de instruções impressas, contendo. no mínimo. as seguintes informações: 

finalidade, proteção oferecida, restriçõís, vida útil, orientações adicionais (guarda, 

conservação e higienização). 

• Responsabilizar-se pela higienização c manutenção periódica; (0I3S.: Nesse caso 

o empregador deve garant dmeios para que ocorra com frequência a higienização dos epi) 

e comunicar ao MTE, qualquer irregularidade observada, 

• Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas 

ou sistema eletrônico. 

.E). 77  9,991548430 e 77 3451-3721 na intdgIsf$hottnalleom p  R,ìa GuttoVo Reze* a, 573, Centéo„.Guarminbi-RA 
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13. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA — EPC's 

4.. )  
••••• 0 1 

• 

OBRIGATÓRIO 
O USO DO 

EP . .I. 

Equipamentos de Proteção Coletiva, ou EPC, são equipamentos utilizados para 

proteção de segurança enquanto um grupo dc pessoas realiza determinada tarefa ou 

atividade. O Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) deve ser usado prioritariamente ao 

uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI), por exemplo: um equipamento dc 

enelausuramento acústico deve ser a primeira alternativa a ser indicada em uma situação 

onde houver risco fisico de ruído, por proteger um coletivo. E somente quando esta 

condição não for possível, deve ser pensado o uso de protetores auditivos como 

Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) para proteção dos trabalhadores, pois são dc 

uso apenas individual. 

LEY Cs 	 OBSERVAÇOF.8 	  
Extintor dc incêndio é um equipamento 

de segurança que possui a finalidade de extinguir ou 
controlar incêndios em casos de emergências. Em 
geral é um cilindro que pode ser carregado até o local 
do incêndio, contendo um agente extintor sob 

pressão. 

O Kit dc primeiros Socorros, é mais uma ferramenta 
de grande importância para o escuta/escota pois 

implica conhecimento, preparação e, é um kit que 
pode tratar desde pequenas ocorrências a permitir 
unia tentativa de atrasar uma evolução negativa do 

estado clínico do paciente(s) em questão. 

Informa o trabalhador da obrigatoriedade do uso do 
equipamento de proteção individual. 

Extintores de incêndio 

Kit de Primeiros Socorros 

MEDICINA DO TRABALHO DE 61/ANNA& 

• Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; 

• Responsabilizar-se peia guarda c conservação; 

• Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; 

• Cumprir as determinaçóes do empregador sobre o uso adequado. 

Lb:Pis ND A  

Botina com biqueira de aço  

Características: resistente a 	produtos 
químicos e protege os pés. 

Características: A utilização dos óculos
minimiza as chances de acidentes Na 
Região Dos Olhos. 

rir"..04:;:2117 ,,,,, 	i  
,,-_ 	'-' 

IL_A,t5 

Óculos 

Características: Máscara Contra Gases 
e Vapores. 

fg 77 9.9925-5580 J  77.3451-3722. 	mtgúblzkiotmailwrn .9 ,Rim Gustaiio Beieira, z73,CeiNtrb, Guanairibi-FIA 
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14. RECOMENDAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO E ACIDENTES. 

• Não use cestos de lixo como cinzeiros. 

• Não jogue pontas de cigarro pela janela, nem as deixem sobre armários, 

mesas c prateleiras. 

• Não fume ao lidar com álcool, cera, parafina, solventes ou material dc 

limpeza cm geral. 

• Respeite as proibições dc fumar e acender fósforos em locais sinalizados. 

• Evite o acúmulo de lixo em locais não apropriados_ 

• Coloque os materiais de limpeza em recipientes próprios e identificados. 

• Não deixe os equipamentos elétricos ligados após sua utilização. 

• Desconecte-os da tomada. 

• Ao utilizar materiais inflamáveis, faça-o em quantidades mínimas, 

armazenando-os sempre na posição vertical c na embalagem original. 

• Não improvise instalações elétricas, nem efetue consertos em tomadas c 

interruptores sem que esteja familiarizado com isso. 

• Não sobrecarregue as instalações elétricas com a utilização de "plugues T' 

ou extensões. Procure um profissional com conhecimento técnico. 

• Verifique, antes de concluir seu trabalhe, se os equipamentos elétricos 

estão desligados. 

• Observe as normas de segurança ao manipular produtos inflamáveis ou 

explosivos. 

• Mantenha os materiais inflamáveis em locais resguardados e à prova de 

fogo. 

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este Programa permanecerá válido enquanto forem mantidas as condições 

existentes no órgão por ocasião da vistoria, quaisquer alterações que venham a ocorrer 

nas atividades, planta física c equipamentos, exigirão novas análises. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam 

necessária. 

1 
10. 

staS st_ 
11W.J.5-0,1102 

RAFAEL MAURICIO DOS SANTOS 
Técnico em Segurança do Trabalho 

Tocnólogo cm Segurança do Trabalho 
Especialista em Saúde e Segurança do Trabalho 

CREA-ttA 87682 

CARLOS CAROi39J1F SOUSA 
PRESIDENTE 
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• PUBLICADO 
.Nó Diário Oficial do rviurkwicii.Àk 

Guanambi - Bania 

Ano 	 N° 

Em 	ij 02  0c9-  
Marcel. 	fana Pita 

Setre lado Muni ipal de Administração 

"Dispõe sobre designação de Gestor de 
Parceria e estabelece outras 
providencias." 

IA N° 022 DE 10 JANEIRO DE 2022. 

r 	' 

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

CEP 46:130-000 - GUANAMBI - BAHIA 
Cr4PJ: 13.982.840/0001-96 .1NAN4B1 

    

s.O.SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GUANAMBI, ESTADO DA 

	

; 	' • 
BAHIA, no uso das atribuições leg4is. 

. 

RESOLVE: 

-• Art. 1° Designar a servidora ROZINEIDE MAGALHÃES DE OLIVEIRA DONATO, 

Diretora do Departamento de Informações, para exercer as funções de 

acOmpanhamento e fiscalização da parceria firmada com a Associação Benemérita 

de Caridade Lar dos Velhinhos, a contar de 06/01/2002, até o termino de sua vigência. 

	

, 	.Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos 
s. 	• .. 

r  T. etroativos a contar da data de 06/0',/2022, revogadas as disposições em contrário. 	• - 	• 	. 	• 
• . 

-„ GABINETE GABINET DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA em 10 de janeiro de 
• 

—2022. 

MARCE. 	ANTANA PITA 
Secretário Mti Icipal de Administração 

Dec. n° 37: - 12 de julho de 2021 

- • : 

• 

0:+trOlduOne:  

(Fl J70 1 

I 	 



„dc;' Departamento de Informações, paira exercer as funções de acompanhamento e 

=fiscaliza ao da parceria firmada com a Associação Benemérita de Caridade Lar dos 

.Veihinhos, a contar de 06/01/2002, até o termino de sua vigência. 

wf - - Art 1° Designar a servidora ROZINEIISE MAGALHÂES DE OLIVEIRA DONATO, Diretora 

ZO:ItrOldtiOrtui 

A J 7./ 

• Onde se lê: 

(-) 
• 

PREFEITURA:MUNICIPAL DE GUANAMBI 
DEPART/MENTO DE LICITAÇÃO 

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 CENTRO 
CEP 46.430.000 - GUANAMBI - BAHIA 

CRPJ: 13.9132.640/0001-96 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 

PORTARIA N° 022 DE 10 DE JANEIRO DE 2022. 

GliÃOÁK1131  •.. 	" 

.13
Or um equívoco ocorrido no momento da c.onfecOo da portaria N° 022 DE 10 DE JANEIO DE 2022, foi - • - 	

erroneamente publicado no Diário Oficial do Município, retifica-se o erro senil 

PORTARIA N° 022 DE 10 JANEIRO DE 022igarce 

Secretário Mu 

PUBLICADO 
No Diário Oficial do Município de 

Guanambi - Bahia 

N° 

antana Pita 
cipai de Administração 

Ano 

"Dispõe sobre designação de Ges r de Parceria 
e estabelece outras providencias." 

-.:..0,SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÂO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, . 	, 
• no uso das atribuições legais. 

RESOLVE: 

Art. 2°
-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

fèm contrário.. ç 

e, 	• 

--,,GAIãINETE- DO 

"MUNICIPAL DE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DA PREFEITURA 

GUANAMBI, ESTADO dA BAHIA em 10 de janeiro de 2022. 

MARCELO SANTANA PITA 
Secretário Muni:zipal de Administração 

Dec. n° 375 clEç 12 de julho de 2021 



Leia-se: 

GUANAMBI 

PUBLICADO 
No Diário Oficial do Município de 

Guanambi - Bahia 

20220  X x)  

Em 10 / 

ingri4M, 
e- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

PRAÇA HENRICIUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 
CEP 46:130-000 - GUANAMBI - BAHIA 

CUPJ: 13.982.640/0001-96 

PORTARIA N° 022 DE 10 JANEIRO D 

"Dispõe sobre desi 
e estabelece outra 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, 

no uso das atribuições legais. 
• . , • 

. "), 	• 
	 RESOLVE: 

- Art.
•  

1? Designar a servidora ROZINEIDE MAGALHÃES DE OLIVEIRA DONATO, Diretora 

do Departamento de Informações, Sara exercer as funções de acompanhamento e 

fi§dalização da parceria firmada com a Associação Benemérita de Caridade Lar dos 
. 	. 

* :Velhinhos, a contar de g5t~i, atÉ. o termino de sua vigência. 

• 
Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em ,contrário. 

• GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DA PREFEITURA 

• MUNICIPAL DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA em 10 de janeiro de 2022. 

MARCEL 	NTANA PITA 
Secretário Mi, - •al de Administração 

Dec. n° 375 cf (12 de julho de 2021 

'• • 

• 

• • 

2 



No*Diário Oficial do Município de 

• . 	 Guanambi - Bahia - • 	.,

• 

	• 
• ▪ j Ano 

. Em 
Marcel 

Secretário Mu 

N°1,9-cAA  

lana Pita 
de Administração 

• . 
. 	-• 	. 

. • 

• 

4 	.• 

	

MARC. 	ANTANA PITA 

	

Secretário M 	'pai de Administração 
Dec. n° 375 • e 12 de julho de 2021 

". 	- 

PREFEITURP.  MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRICIJE PEREIRA DONATO, 90 — CENTRO 

CEP 46.430.000 - GUANAMBI — BANIA 
CNPJ: 13.982.64010001-96 

   

PUBLICADO PORTA IA N° 021 DE 10 JANEIRO DE 2022. 

"Dispõe sobre designação de Comissão 
de Monitoramento e Avaliação do Termo 
de Fomento da Associação Benemérita 
de Caridade Lar dos Velhinhos e 

• estabelece outras providencias." 

O.SECRE ÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GUANAMBI, ESTADO DA 

BAHIA, no uso das atribuições legais; 

• 
• 

• • ••.' RESOLVE: 

. • . 
	Art. 1°. Designar Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Fomento 

.firmado entre esse Município e à Associação Benemérita de Caridade Lar dos 

- Velhinhos, com poderes de controle e fiscalização, com os seguintes servidores: 

I — DAVID XAVIER SOUZA JUIJIOR — Assistente Administrativo IV, Secretaria 

Municipal de Administração;• 

-; II — GUILHERME FOGAÇA GOMES — Assistente Administrativo I, Secretaria Municipal 

de Administração; 

III- HANDRYA GABRIELLI GOMES CASTRO — Coordenação de Compras, Secretaria 
. . • 

• 
	 'Municipal de Administração. 

• ^ 	• 	• 

• •• 

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

disposições em contrário. 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DA PREFEITURA 

• " MUNICIPAL DE GUANAMBI, ESTÁDO DA BAHIA em 10 de janeiro de 2022. 

outr oldu o r 

• 7-a 



PRFf  
GLICADO 
ciai do Município de 
rnbi Bania 

V  N°  5h)- 

EITURA MUNICIPAL•DE GUANAMBI 
D EPARTÀMENTO DE LICITAÇÃO 
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Marcelo Sa ana Pita TERMO DE FOMENTO N° 001-22 Secretário Mu 	de Administração 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°.  001-22DPCP-PMG 

TERMO DE FOMENTO N° 001.22 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICIPIO DE GUANAMBI E A 

ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADEDE 

MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

SEGUINTES: 

O MUNICiPIO DE GUANAMBI, pessoa jurídica de direito público, sito na Praça Henrique 

Pereira Donato, no 90, Centro Administrativo, cidade de Guanambi-BA, Inscrito no CNPJ n° 

13.982.640/0001-96, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Nilo Augusto 

Moraes Coelho, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE, 

pessoa jurídica de direito priVado, situada na Praça Josafá Moura, n° 98, Bairro Bom Jesus, 

Cidade Guanambi, Estado Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob n° 14.788.2.44/0001-95, neste ato 

representada por seu representante legal o Carlos Caroba de Souza, brasileiro, maior, 

portador da cédula de identidade RG n.° MG13142591, inscrito no CPF sob o n.° 071.096.186-

33 a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar &presente TERMO DE 

FOMENTO, nos termosda Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, Decreto n° 177/2017, Lei 

Muhicipai n° 1.401 de 08 *de dezembro de 2021 e demais legislações pertinentes, pelos termos 

da proposta apresentada e petas cláusulas a seguir expressas, . definidoras dos direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes. 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO - O presente Termo de Fomento. tem por objeto a,  

:"Disponibilizaçâo de recursos financeiros para garantir a contratação .dos profissionais com 

Intuito de laborar na AssociaçãO Benemérita de Caridade*  , atendendo assim, o Termo de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta -TAC, aditando e firmado com o Ministério Público 

Estadual." 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO VALOR — Dá-se como valor ao objeto' ora pactuado para a 

presente parceria a importância àe R$ 452.421,12 (quatrocentos e cinquenta e 	mit 
b:êtrolauorio 
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quatrocentos e vinte um reais e doze centavos), pagos em 12 parcelas mensais. de R$ 

37.701,76 (trinta e sete mil e setecentos e um reais e setenta e seis centavos). 

Parágrafo Primeiro — Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar 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 
•Cidide, o valor mensal de R$ 37.701,76 (trinta e sete mil; setecentos e:um reais e setenta e 

seis centavos), para garantir a contratação e manutenção de profissionais com intuito de 

laborar na referida Associação, atendendo, assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento 

de' Conduta — TAC, aditado e firmado com o Ministério Público Estadual.: 

Parágrafo Segundo - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria 'serão 

liberadas em estrita conformidade com o cronograma de desembolso aprovado, transferidos 
eletronicamente na conta indicada pela organização da sociedade civil vencedora, não 

havendo sob hipótese alguma antecipação de pagamento. 

Parágrafo Terceiro - 0 Município reserva-se o direito de reter os pagamentos à organização 

• da sociedade civil, caso Constatado qualquer das impropriedades previstas no art. 48.da Lei 

n° 13.019/2014. 

Parágrafo Quarto - Caso não haja a comprovação do recolhimento das obrigaçóes.socials, 
pagamento será suspenso até comprovada sua regularização. 

Parágrafo Quinto - Quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas, o 

repasse da terceira, bem como as demais, ficará condicionado à comprovação da prestação 

de contas, cujo prazo de entrega encontrar-se vencido. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO REMANEJAMENTO DE RECURSOS 

Parágrafo Primeiro - A administração pública poderá autorizar o remanejamento de recursos 

do plano de aplicação, durante a vigência da parceria, para consecução do objeto pactuado, 

de modo que, separadamente para cada categoria económica dá despesa, corrente ou.'de 

capital, a organização da sociedade civil remaneje, entre si, os valores definidos para o 
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• de despesa, desde que, individualmente, os aumentos ou.diminuições não ultrapassem 25% 

.(vinte e cinco por cento) do valor originalmente aprovado no plano de trabalho para cada item. 

Parágrafo Segundo O remanejaménto dos recursos de que trata o parágrafo primeiro 

somente ocorrerá mediante prévia solicitação; com justificativa apresentada pela organização 

.da sociedade civil e aprovada pelo órgão da administração pública responsável pela parceria. 

• 

:CLAUSULA QUARTA — DOS PAGAMENTOS 

Parágrafo único - O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado mediante a 

apresentação do Certificado de.Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica 

Federal (CEF), Certidão Negativa da Débito (CND), emitida.  pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS), Guia de recolhimento INSS do funcionário (GRPS), Guia de recoihimento:INSS 

da empresa, Folha de pagamento dos funcionários, Gula de recolhimento do FGTS • do 

funcionário (GFIP), Guia de Retenção (GPS) e Guia de recolhimento do PIS/COFINS, com 

prazo de validade vigente. A organização da sociedade civil vencedora deverá apresentar a 

folha de pagamento relativa ao mês de competência a que se referem as guias pagas no mês 

anterior, Como o prazo limite para recOlhimento das gulas de INSS, FGTS e PIS/CÓFINS é 

02, 07 e 20 do mês seguinte, o contratado deverá apresentar a folha de pagamento relativa 

ao mês de competência a que se referem as guias pagas no mês anterior. 

'CLAUSULA QUINTA — RECURSO.FINANCEIRO - Os recursos orçamentários necessários 

para a execução do objeto, correrão por conta da seguinte dotação: 

ÓRGÃO: 03 — Secretaria Municipal de Administração 

4.122.008.2.007 — Gestão das ações Administrativas 

Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.00 — Subvenções sociais 
Zontrobuortl 

CLAUSULA SEXTA DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

A CONTRATADA é responsável, obrigando-se nos seguintes termos: 

a) Iniciar a execução do objeto pactuado após assinatura e publicação do Termo de F 

l
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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 BAHIA 

Fone/fax: '77 3452 4302 

b) Comparecer em juizo nas questões trabalhista propostas por,seus empregados contra si, 

ou contra o Município, assumindo o polo passivo, . defendendo-se judicialmente e 

reconhecendo perante a Justiça do Trabalho, sua condição de empregadora, arcando com o 

Ônus de eventual condenação, inclusive honorários; 

c) Fica ainda responsável pelos prejuízos e danos pessoais e materiais que eventualmente 

venha a causar á. Administração ou a terceiros em decorrência da execução do objeto do' 

presente editai, correndo exclusiVamente às suas expensas os ressarcimentcis.  ou 
'indenizações reivindicadas judicial ou extrajudicialmente; 

d) Pagar seus funcionários em dia, independente do dia do pagamento realizado pelo 
Município; 

e) Facilitar a fiscalização pelo Município, por meio da atuação do Gestor e da Comissão de 

(Monitoramento e Avaliação ou de Avaliação) durante a vigência da parceria; 

f) Cumprir em sua integralidade, as exigências do presente.Dispensa de Chamamento Público 

e seus anexos. 

A CONTRATANTE é responsável, obrigando-se nos seguintes termos: 

1 = A fiscalização da parceria será feita pela Secretaria Municipal de Administração, através 

do, gestor e comissão de monitoramento e avaliações designado, bem corno pela 

Controlado ria Municipal com as seguintes atribuições conforme preconizado nó art. 61 da .Lei 
• 

r--  
J-Zentroladonal 
Ft -). 

13.01912014; 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

b) Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam mi possam 
.comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão 

dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serãb adotadas para sanar os 

problemas detectados; 

c) Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no 

relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei 13.019/2014; • 

d) Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 

monitoramento e avaliação. 	 • 
1.1 Gestor designado: ROZINEIDE MAGALHÃES DE OLIVEIRA DONATO cenforree 

Pbrtaria n°  022 de 10 janeiro de 2022. 

	

1.2 —.Comissão de monitoramento e avaliação do Termo de Fomento conform 	rtaria 

n°021 de 10 de janeiro de 2022: 
FtS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI. 
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I: DAVID XAVIER SOUZA JUNIOR Assistente Administrativo IV, Secretaria Municipal de 

Administração. 

II. GUILHERME FOGAÇA GOMES - Assistente Administrativo 1, Secretaria Municipal de 

Administração. 

HANDRYA GABR1ELLI GOMES CASTRO — Coordenação de Compras, Secretaria 

Municipal de Administração. 

g) O Poder Executivo Municipal poderá deduzir do repasse descrito no Art. 1° os valores 

correspondentes ' aos salários de servidores públicos, elencados abaixo, cedidos à 

ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS: 

a) 05 (cinco) cuidadores de idosos; 

b) 08 (oito) técnicos de enfermagem; 

c) 01 (um) psicólogo; 

d) .01 (um) fisioterapeuta; 

. e) 01 (um),monitor de recreação; 

e) Prestar contas ao Município sobre os recursos repassados conforme Plano de trabalho e 

Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, Decreto n° 177/2017 e Instrução Normativa.  da 

Cóntroladoria Municipal n°004/2017. 

2 - A responsabilidade subsidiária do ente público nos casos de ações trabalhistas movidas 

contra a organização da sociedade civil não é automática. Ou seja, o ente público somente 

será responsabilizado subsidiariamente se ficar comprovado que agiu de forma culposa na 

fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, 

3 - Orientar os servidores responsáveis pela liquidação e pagamento das. faturas que 

verifiquem a presença dos documentos citados no processo antes de executarem a liquidação 

e o pagamento. 

4 - Arquivar juntamente às notas de empenho (pelo prazo de.5 anos) a fim de facilitar a 

comprovação de que houve a fiscalização pelo Município, elidindo eventual responsa 	e 

subsidiária de que trata a súmula em questão, 
FLS . 	  
PROL' 	  
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CLÁUSULA SÉTIMA — O Município de Guanambi ficará Isento de responsabilidade acerca de 

quaisquer ocorrências que porventura surjam durante a vigência da parceria, ficando 'sob a 

responsabilidade da Contratada fornecer, caso necessário, a seus funcionários todos os 

equipamentos necessários para a execução da presente parceria. 

. 	, 
Cl..ÁLISULA OITAVA — PRAZO - O prazo para execução da presente. parceria será de 12 

(doze) meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro, podendo ser prorrogado na , 

forma da lei. 

Parágrafo Primeiro — O prazo estabelecido na Cláusula Oitava deste termo contratual poderá 

ser prorrogado nos termos dos art(s) 56 e 57 da Lei 13.019/2014. 

• Parágrafo Segundo - Após a assinatura do Termo de Fomento pela Contratante, é obrigatório 

a abertura do "Relatório de Execução do Objeto° e "Relatório de ExecUção Financeira" nos 

TermoS do Decreto que regulamenta os procedimentos administrativos relativos a parcerias 

voluntárias envolvendo ou não a transferência de recursos financeiros, entre o Municipio.e as 

organizações da sociedade civil, nos termos da Lei Federal n° 13,019, de 31 de julho de 2014). 

Parágrafo Terceiro A baixa contábil ém definitivo da parceria será efetuada nos termos do 

Decreto que regulamenta os procedimentos administrativos relativos à parcerias voluntárias • 

envolvendo ou nâd a transferência de recursos financeiros,. entre o Município e .as 
organizações da sociedade civil,.nos termos da Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014), 
demais itens, tramitado em todas as instancias de fiscalização e com arquivamento e duarda 

pela Secretaria Municipal de Administração. 

Parágrafo Quarto — A contratada é obrigada a corrigir, readequar.du realinhar, às, suas 

expensas, no total ou em parte, os serviços objeto do contrato em que se verificarem 

incongruências, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de mão-de-obra e 

materiais empregados de forma inadequada. 

CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços mencionados a 

Cláusula Primeira, segundo as metas pactuadas, fornecendo mão-de-obra, ins 

infraestrutura e demais elementos necessários à sua perfeita execução. 

SF  
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CLÁUSULA DÉCIMA — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS A ENTIDADE '(ART.73, VII) Pela 
execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da 

legislação especifica, a administração poderá garantir a prévia defesa, aplicar à organização 

da sociedade civil as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 

termos de (parceria, de fomento ou de colaboração) e contratos com órgãos e entidades da 
esfera de governo da administração pública sanclonadora, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 

III - declaração de inidoneidade para -participar em chamamento público ou celebrar termos 

de (parceria, de fomento ou de colaboração) e contratos com órgãos e entidades de todas as 

esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição oi, até que 

seja promovida a.  reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos 
prejuizosiresultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso.  II deste 

artigo. 

Parágrafo único. A sanção estabelecida no inciso III do caput deste artigo é de competência 
exclusiva do Secretário Municipal, conforme o. caso, facultada a defesa-  do interessado no 

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, pOdendo a reabilitação 

ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação: 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- A Contratada reconhece e declara expressamente a sua 

respOnsabilidade pelo atendimento das metas pactuadas, nos termos dos Artigos 22, 24 e 37 
da Lei n° 13.019/2014 e demais legislações, normas e regulamentos pertinentes a matéria,. • 

conforme as condições do contrato. 

Parágrafo Único — NO caso da Contratada ser responsável pelo fornecimento de insuetos, 

estes devem ser de 18  qualidade, responsabilizando-se por qualquer problema surgido na 

execução das ações e trabalhos inerentes a execução da parceria, devendo reparar de fo 

premente no total ou parcialmente para o bom andamento da mesma. 

FLS. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Se, por qualquer razão, a Contratada não acatar qualquer 

laudo, parecer ou relatório do gestor da parceria, poderá promover ou realizar, as:  suas 

expensas, perícia técnica ou contábil relativa à discordância. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A perícia a que se refere à cláusula anterior somente 

poderá ser levada a efeito por corpo técnico competente, composto, no ~imo, por 03 (três) 

elementos, um dos quais obrigatoriamente indicado pelo CONTRATANTE. 

	

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Este Termo de Fomento poderá ser alterado quando: 	. 

I - A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da 

sociedade civil, devidamente formalizada e Justificada, a ser apresentada na administração 

pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término de sua vigência. 

II - A prorrogação de oficio da vigência do instrumento deve ser feita pela administração 

pública, antes do seu término, quando ela der causa a atraso .na liberação dos recursos, 

limitada ao exato Período do atraso verificado. 
I li - As alterações previstas no caput prescindem de aprovação de novo plano de trabalho pela 
administração pública, mas não da análise jurídica prévia da minuta do termo aditivo da 

perderia e da publicação do extrato do termo aditivo em meios Oficiais de divulgação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RESCISÃO - O presente Termo de•Fomento poderá ser 

rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei: n° 

13.019/2014. A falta . de pagamento das obrigações patronais por parte da entidade.parceira 

e vencedora sujeitará à rescisão sumária do contrato. 

Parágrafo único - Sob nenhum aspecto será admitido, por parte da organização da sociedade 

civil vencedora, exceção de contrato não cumprido, em face da Admiriistração, exceto nos 

casos expressamente previstos em lei. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - O presente Instrumento de 

Parceria rege-se pelas disposições expressas na Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, e decreto 

177/2017 e Lei Municipal n° 1.401/2021, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe 

	

supletivamente no que couber, os principias da teoria geral dos contratos e as disposiç 	e 

direito privado. 
F 	.151- 	 FLS. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — CASOS OMISSOS - Os casos omissos serão resolvidos à 

luz da Lei n° 13.019/2014, do Decreto que regulamenta os procedimentqs administrativos 

relativos a parcerias voluntárias envolvendo ou não a transferência de recursos financeiros, 

entre o MUnicIpio e as organizações da sociedade civil, nos termos da Lel Federal n° 13.019, 

de 31 de julho de 2014 e dos princípios gerais de direito. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA —A execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pela 

:Secretaria Municipal de Administração na figura do gestor e comissão de monitoramento e 

avaliação designados, que apontará as deficiências verificadas, as quais deverão ser sanadas 

pela organização da sociedade civil contratada, devendo esta proceder às correções e os 

ajUstes necessários ao bom andamento do presente Termo de fomento. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - As partes elegem o foro da Cámarca de Guanambi; com 

expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as 

controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinaMo presente instrumento, para que possa 
produzir os seus legais e esperados efeitos. 

Guanambi-Bahia,, 13 de janeiro de 2022. 

ASSOCIA 	NEM 	ARIDADE 
• 

CARLOS CAROB i E SOUZA 



Marcelo Sa 
Secretário Municipa 

........ • .....— 
aLICADO PRE EITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
-via' do Municipio de DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
A mbi - ffahia 	PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 
0 	 CNPJ n°13.982.64010001-96 

.:4i, , 	a 4,14 6?- 	CEP 46.430.000 - GUANAMBI - BAHIA 
i,,,,, tr e.,  151° 	 Fonelfax: 17 3452 4302 

SUMO DO TERMO DE FOMENTO N° 001-22 
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001-22DPCP-PMG 

Objeto 

• 

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

Modalidade 
r'--~'  Chamamento Público - Dispensa 	 • 

Crédito de despesa  

Órgão: 03 -"Secretaria Municipal dé Administração 	 • 
4.122.008.2.007 -.Gestão das ações Administrativas 	 . 

Classificação Económica: 3.3.5.0.43.00.000000.00 - Subvenções sociais 

i 

Valor 

O valor ao objeto ora pactuado para a presente parceria a impOrtáncia 

d'e R$ 452.421,12 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e 

vinte um reais e doze centavos), pagos em 12 parcelas mensais de R$ 

37.701,76 (trinta e sete mil e setecentos e um.  reais e setenta e seis 

centavos). 	 .  
, 	Vigência do 

contrato 
12 (doze) meses 	 • 	 • 

' 	. 	. 	• 
Data do contrato 12 de janeiro de 2022. 	 . 

Contratante Município de Guanambi 	
• 

• 
Contratada ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE - CNPJ n° 14.788.244/0001-95 

Base legal 
Art. 30, inciso VI da Lei Federal n° 13.019/201.4 e Art.  22, inciso IV do Decreto 
Municipal n° 177/2017e Lei Municipal n°  1.401 . de 08 de dezembro de 
2021. 

A 
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' 	. 	: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANÁVáá; ;..' •   , 	i 	: •  
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CEITfRO 	i., 	: •1•, 

CEP 46.Á30-000 - GUANAWER -DAMA 	. . 	. 1;: *. 

. .1  . , gu ■ AM 
.,. fri. 	ilru ,. N, 

CNP.: 13.9132_641A00i-96 	
r 	, ' 

	

; 	, .. 	; 	' •••••-•m••:;'• " 

; 	
• •1 

	 r 	.. . 
1 	 - ; 	" 1  

	

. 	i 
• 

• 

	

, 	• 
TERMO DE COLABORAÇÃO N°p01-22DPO-PMG , • 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001-22DPCP•P14Id 
• 

O Prateai) do Município de Guanambi, NILO AUGUSTO MORAES COELHO, no uso de suas afribui 
legais, de acordo com o disposto no art. 26, da Lei 8.666/93, retifica o pro9edirmnto de, oolMitat4,direta p 

	

Dispensa -Chamamento Público, embasado na, Caput, Art. 211, da Lei n° là.866/9À,SI. 	vi da 
Federal. n°  13.019/2014 e Art. 2Z inciso IV do' Decreto..Munic.:Ipal n° 177/àdI7JVine).Mini4j:ial. .40À021, 
concordando com o pronunciamento Jurldicó. rt5erente ti..Terirto de to-labireçè;;;:-15iipensa :cujo clbjeto é a 
Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contrafação dos profissionais com intnieo 
laborar na Associação Benemérita de Caridade, aLiendendo, assiqr, &Termo de Comprelqlisso 
AjustaMento de Conduta .-TAC, adirã,ndo e'fireado Com (all Alf01 	o:'1Estadual." Da pesúra juridi 1 

Associação Benemérita de Caridade, inscrita rio CNPJ sÁkilr.,1;;,,7á8.244/0001-95, situada ira fraça Josa 
Moura, n°98, Bairro Bom Jesus - Guanambi-BAj no valor dir1RÉ1452.424,12 (quatrocentos e2inqdueintri e'dà 
mil, quatrocentOs e vinte um reais e doze centavos). 

Guanariibi-Bahia, 	;!fé'jea4.iro de 2022. 
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. 	.•, -• • ;••;• ;-. ...:•:. 	•.••• 	• 

11 

PREFEITURA MUNICIIPAL DE GUAÚA1à131. 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 	. •  • 

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA. DONATO. 90 - CENTRO , 	• 
CNPJ ri°1 3. 4..182 640/0001-96 • 	• 

CEP 46.430-000 - GIIANAMO? -BANIA.. 
Fone/fax: "TI 2452 4302 

;  
RESUMO DO TERMO DE FOMENTO MR*001-22 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PISBUCO N° 001-22DPCP-PMG 
• i  

Objeto 

. 

"Disponibilização de rects"rsos financeiros para garantir a tont ataçã-o 

dos profissionais corri infulto de laborar na AsSoólaçãn Benemérita de 	- 

Caridade, atendendo assim, o Termo de ContpromIsso .de Ajustairnenlo 	, 

de COnduta -TAC, aditando e firmado com o Ministério Público Estadi mi., 

Modalidade Chamamento Público • Oiss:ensa • 	i l 
1
' 	,,. i) ,;;-I 11 ;II 	4...u. 	.!. 	!.., 	; 

i 11. .a 	:.:. 	.. 	,• 	. 

Crédito de despesa 

órgão: 03- Seirataria Municipal de Adatinisira•çãO: •-1: J . 	1' 	;1f 	:. 	: 	1 

4.122.0082.007E' Gestã odiei açlies AdminIstratIviji 	..*! 	• •' 	l'• 	• 	• •  

Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.0Õ -.:ulivenções socialts 	
" 

• , 

Valor 

O valor ao objeto orà p'anthado pará a presente parceria a importãnciz 
1 	1 LIJ AI 

i
entost: e oinqUe num- co dois mil, quatrocentas :•- de R$ 452.421,12 (quatrti 

s 	I 	I.  

vinte um reaisile doze centavos); pagoblem 12 parcelas mensais do R'' 
(I 	 1 	I i 	t 	• 	a 

37.701,76 (trigta e Sete mito) setecentos e um reais e setenta o sai: 

	

. 	• 
centavos). 	I . 	 ' ' ••'" 	 • 

Vigência do 
contrato 

12 (doze) meses  

Data do contrato • 12 de janeiro de 2022. 	
1 't 	 r. 	u i . 	1 	1 	I 	-1 	il'I 

Contratante Município de Gwnembi 	e, .. ( 	. 	'I ; i: rl'etP.F.IIr.:. . 

Contratada ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE,-.CNPJ.O,..14.783.244/0001-95 . 
r 	"t'... 	i 	;,1 	il 	; 	. 	.: 	!. 	I: 	Ir 	II •;:: f Ir ':i 	110 	'1'.. 	:: 	1 

Base legal . 
Art. 30, inciso Vi da Lei FeclaW'1•3.019/20{4S'Aft: á. -1Inkci•WIJIracreto . 
Municipal n° 171/2017e Lei ftlit]nielpai n911:4011 aarov ves átáé MIJO de'. 	• • 
2021.' 	• 	A 	- 	• 	• 	• • • 	.. • 	1.' • 	; 	: 	' • l• i: 	!mil 1.19 :.! 	.1,..i 	'ailr 	••;4: 	;;; 	, 	:. ... 	 .. 	.... 
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Munic 

FLS. 	  
PROC: 	  
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„~ -LICA DO 
No . • Oficial do Município de 

• Guanambi • Bahia 

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

CEP 48.430-000 • GUANAMBI-BAHIA 	 . 
CNPJ: 13.982.84010001.96 	 GUAPL&I ABI 

AVISO DE RATIFICAÇÃO 

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001.22DPCP-PMG 
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001.22DPCP-PMG 

O Prefeito do Município de Guanambi, NILO AUGUSTO MORAES COELHO, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com o disposto no art. 26, da Lei 8.666193, ratifica 'o procedimento de c,ontratação:diteta por 
Dispensa —Chamamento Público, embasado nó Caput,. Art. 24, da Lei n° 8.666/93,.Art. 30, inciso VI da Lei 
Federal. n° 13.019/2014 e Art. 22, inciso IV do Decreto Municipal n° 17712017 e Lá Municipal 1.40.1/2021, e 
concordando com o pronunciamento Jurídico, rekirente .à *termo de Colaboração — Dispensa - cujo objeto é a ” 
Disponibilização de recursos financeiros para garantir a contratação dos profissionais com intuito de. 
laborar na Associação Benemérita de Caridade, atendendo assim, o Termo de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta -TAC, aditando e firmadO com o Ministério Público Estadual." Da pessoa jurídica: 
Associação Benemérita de Caridade, inscrita no CNPJ sob n° 14..788.244/0001-95, situada na. Praça Josafá 
Moura, n°98, Bairro Bom Jesus Guri.  nambi-Bkno valor de R$ 452.421,12 (quatroCentos e cinquenta e dois 
mil, quatrocentés e vinte um reais e doze centavos). 

Guanambi-Bahia, 13 de janeiro de 2022. 

NILO AUGUSTO MORAES COELHO 
Prefeito do Município de Guanambi 



TERMO DE RETIFICACÃO 
RESUMO DO —ERMO DE FOMENTO N° 001-22  

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001.22DPCP-PMG 
• 

; .• 

• 

RESUMO DO "e ERMO DE FOMENTO N° 001-22 
DISPENSA DE CHAMPU MENTO PÚBLICO N° 001-22DPCP-PMG 

. 

. 

Objeto 

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

. Modalidade Chamamento Público - Dispensa 

- 	. , 
Crédito de 

despesa 

Órgão: 03 — Secretaria Municipal de Administração 
4.122.008.2.007 — Gestão das ações Administrativas 
Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.00 — Subvenções sociais 

• -... 

. . . 

Valor 

. 	. 

O valor ao objeto ora pactuado para a presente parceria a importância 

de R$ 452.421,12 (auatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e 

vinte um reais e doze centavos), pagos em 12 parcelas mensais de R$ 

37.701,76 (trinta e vete mil e setecentos e um reais e setenta e seis . 
centavos). 

' 	Vigência do 
contrato 

12 (doze) meses 

- , 
.. Data do 
contrato 

g.rr)W~ 

Contratante Município de Guanambi 

: . Contratada ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE - CNPJ n° 14.788.244/0001-95 

. - Base legal 
Art. 30, inciso VI da Lei Federal a° 13.019/2014 e Art. 22, inciso IV do 
Decreto Municipal n° 177/2017e Lei Municipal n° 1.401 de 08 de dezembro 
de 2021. 

• 

• GUANAMBI • BANIA 

 

CONTRATOS -.' RETIFICAÇÃO 

 

ERÇA•FEIRA, 75 	MA10)010.: 2022 • ANO X1V,I N ❑ 21102 

 

    

    

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 	"C")7 

CEP 4C 430-000'. GUANAMBI - BAHIA 
CNPJ: 13.982.640/0001.96 GlaNtÁMBI 

01, 

.‘4 	r um equivoco ocorrido no momento da Elaboração do Resumo do Instrumento Contratual referente a 
. DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001-22DPCP-PMG - RESUMO DO TERMO DE FOMENTO N°001-22 

ONDE SE LÊ: 

• 

é , ; 

. 	JR4 
if.I 

ocumento fui assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 15103/2022. 
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—Mit= 
CONTRATOS RETIFICAÇÃO', 

• 
" 	••••• 

3 
ctiÃWMABI  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 CENTRO 

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 
ÚNPJ: 13.982.640/0001-96 

• .- 

RESUMO DO TERMO DE FOMENTO N° 001-22 
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001.22DPCP-PMG 

.,. 
Objeto 

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

• Modalidade Chamamento Público - Dispensa 

. -. . Crédito de . 
despesa 

órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração 
4.122.008.2.007 - Gestão das ações Administrativas 
Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.00 - Subvenções sociais 

. 
. 

- 	. 	Valor. 

O valor ao objeto ora pactuado para a presente parceria a importância 

de R$ 452.421,12 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e 

vinte um reais e doze centavos), pagos em 12 parcelas mensais de R$ 

37.701,76 (trinta e sete mil e setecentos e um reais e.setenta e seis 

centavos). 

- 	Vigência do 
contrato 

12 (doze) meses 
' 	* 

,. 	Data do 
contrato 

ffáWIRWOra~ 

Contratante Município de Guanambi 

.. 	. 
• 

.. 	. 	.. 
Contratada ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE - CNPJ n° 14.788.244/0001-95 

• Base legal 
Art. 30, inciso VI da Lei Federal n° 13.019/2014 e Art. 22, inciso IV do 
Decreto Municipal n° 177/2017e Lei Municipal n° 1.401 de os, de dezembro 
de 2021. 

Guanambi. 15 de'março de 2022 

. • • . 
" 	N. • 

NILO AUGUSTO MORAES COELHO 
Prefeito do Município de Guanambi 

e 

aumento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificadio de Documentos Eletrônicos LTDA ás 17:30 horas do dia 15/03/2022. 



• 1- DADOS CADASTRAIS 
1:1 — DA ORGANIZAÇXO: - 
*Nome da entidade: Assoa-4010 BENEMÉRITA DE 
• CARIDADE — LAR DOS VELHINHOS CNPJ: 14.788.244 /0001-95  • 
Rua: Praça Josafá Moura, 98'Bairro: Borniesus Cidade:.Guareambi 

CEP: 46.430-000 Complemento: 	. 	 Estado: Bahia 	• ,i'_ 
Telefone: 0 3451-2803 . Celular: 	 • 

LErmaill: ~~gbi‘~......._._:_______ 	  
Site: lardosVelhinhos, tg2ikg.br 	' 

-1.2 — DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇXÕ: 
Norte: CARLOS CAROBA DE:SOU3A • . 

RG: 13.142.591 SSP-MG CPF: 071.096.186-33 
Rúa:"Braulina SilVa Guimarães 
(antiga rua 11), ric' 55 

Bairro: 
Sandoval Morais 

Cidade:' 
Guanambi 

Complemento: Casa Estado: Bahia CEP: 46.430-000 
Jelefone: Celular: 77 9:9932-976 
E-mail: sdirota~giUstir, 	• • 
Cargo: Presidente 	. • •  
-Eleito em: 28/09/2021 ( Vencimento do Mandató: 28/09/2023 

CNP.. I . No 14.788.244/0001-95 

tardos 
Velhinhos 

PLANO DE TRABALHO 

",711ve ~ou ndu minis eArtbla 

*f I t§,i, 	rdozvelhinhoLgbi 

1.6 — CONSELHO FISCAL: 	
, 	. 

Nome IESULINO JOSE BEZERRA NETO Carmo: Conselheiro .. 
,,Norne: JOSÉ GERALDO SOUZA DE SA Car 	:Conselheiro 
'Nome:tUILHERME CRUZ DO NAVMENTO Cargó: Conselheiro 	 

Car4o: Conselheiro •  
Cargo: Conselheiro . 

-Nome: LOUIUVAL RODRIGUES DE CLIVEIRA 
'Nome: ELOISA VILA.S BOAS LÉLIS. LIiZA 

'2 - OUTROS PARTICIPES 

-;14a -a Jona. Moura, gf- Bom Jesus- Guanambl 	46 .430-00C - Telefone: (77)3451-03o,-- e-mall: lardowelhinhos.gbiegrnall.com  

Pr''' • 00.áta 2. .D0Çë.3.. 
„Áige.?% 	 1 

1.3 — DADOS 13)--'---XFURIOS  
Banco: 001.-- Banco do Brasil 
Agência: 0923-7 

   

• 

  

 

Niirtiero da Conta: 980-2 

 

1.4 — DIRETORIA: 	. , 
Nome CARLOS CAROBA DE SOUSA Cargo:.Presidente 
Nome: FIÁVIO.SORGESANTO OLIVEIRA NOGUEIRA -~Cm-so: Coordenador, -  

Cargo: Tesoureiro 	. Nome:.CRISTIANO.AUGUSTO DE .CASTRO 
'Nome: JEAN CHARLES. DE OLIVEIRA BATISTA Cargo:' Secretário 

`1.5 -,- CORPO TÉCNICO: 	- . 

Noite: JOSÉLIA MARIA PEREIRA, • Cargo: Enfermeira/Responsável 
Técnica 



PROC;,0,144-e,a 
Praça Josafá Moura, 98- Bom Jesus -Guanambi - BA -46.430-00 	el r :(77)3451-3m larslosvelhinhtT,01-arnaC.0:-M 

.• 

• 
e  

'r.  

• ," 

N 

• z • • 	• 
•. Alo ~mirem" W~Ipelkkabi 	. 

•.'
r  
. 	OárdOtivldtlitthoe,gbi 

egaiefflwirràler++ 	 

411.ar dos 
.1) 	Velhinhos CNPJ N° 1.438844410001-95 

3 PRO TO 
3:1-- OBJETIVO GERAL 

Garantir a contratação e o pagamento de profissionais coma finalidade de proporcionar o 
..atendimento dos objetivo institucionis da associação e da politica de acolhimento .do idoso 

dentre os quais citamos: 
• Acolher e garantir proteção integral; 
• Contribuir para a prevenção:do agravamento de situações de negligência, violência e 

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

de Direitos e às demais p olitlC.ts públicas setoriais; 
• Favorecer o surgimento e o desenvolviinento de aptidões, capacidades e 

oportunidades para que os iridividuos façarit escolhas com autonomia; 
• Promover o acesso a programações culturais, de 1ázer, de esporte e ocupacionais 

internas e externas, relacionanc;io-as a interesses, vivendas, desejos e possibilidades do 
	público.  

'3.2 — 013 TIVOS ESPECIFICOS 
Pará idosos (as): 	, 

• • Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização 
de atividades da vida diária; 
Desenvolver condições para a illdependência e o autocuidado;.  
Promover ó acesso à renda; 
Promover a cbnvivêncu.  mis tà eltxe os residentes de diversos graus de dependência 

ara o cuidado com os (a) idosos (as): 
• Garantir a contratação; a manutenção e o pagamento-de profissionais com intuito.de 

laborar na Associação, atendenáo, o Termo.  de .COmpromisso, de:Ajustarriento de 
Conduta -- TAC, aditadó e .flrrnado com 'o Ministério POblicci° Estadual ern 
13/08/2021 'e a Lei Municipal n°1.401 de 08 de déZembro de "2021. 
Garantir o pagamento 4e-.otiti.as  despesas trabalhistas, tais tornO:. férias, 13° salário, 
FGTS, Contribuição Previdenciiria,• rescisão contratual (se houver) e outras não 
especificadasi desde querelativas.aos contratos de trabalho vigentes na Itiatitui0o.  • 

• 3.3 — JUSTIFICATIVA 	• 
A Prefeitura Municipal de Guatiatribi, -,em conformidade com o que consta rio: marco 
regulat6do Lei Federal ri° 13.019; de 34 dé julho de 2014 e o Decreto Municipal n°  177 de 11 
de maio de 2017 que dispõe sobre regria,  e procedimentos .dó regime:juiddicti das .parcerias 

'':,"ceiebradas entre a administração pública e as organizações da sociedade Civil, .entidades 
..Prestadoras de serviços de Assistência Social para Serviço de Proteção SocialEspecial .de Alta 
Complexidade na oferta do Serviço de AcOlhirnento Institucional para idosos; na modalidade 
abrigo.  institucional, apresenta este Piai° de.  Trabalho que deverá :ser executado pela 
,Asíociação Benemédta de :Caridade .- Intilituição de Longa Permanência para 'Idosos (às). 

para cumprimento da Lei Municipal 'n° 1.401 de deietnbró de 2021; 
• As atividades desenvOlvidas na AssociaçãO Benemérita de Caridade - Institu4o, de Longa 

Permanência para Idosos (as) ILPI; ofertadas de modo ininterrupto (24 .horas);  são 
' 	consideradas de televància • ública sendo', a única i.nstititi lo rio intuxici • 



• 

3.4 — PÚBLICO ALVO BENEFICI4RIOS  
• 50 internos e famílias 

, ' . • 	;  • Município de Guano-gibi  
- 	4 . 

3.6 — METODOLOGIA 
O. serviço de acolhiniento institucional Oara idosos (as) deve ser desenvolvido na seguinte 

- :Atendimento , em unidade institucional com característica domiciliar que acolhe idosos (as) 
caril diferentes . necessidades e graus: dd,- dependência. Deve ..aSiegurar • a convivência com • 

,,' familiares; amigos e pessoas de referência de forma continua, bein..-cotno , o acesso ás• 
°"'atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer na comunidade. A 'capacidade .de .. 	, 	.  

atendimento das Unidades . deve .. seguir !as narinas da 'Vigilância.  Sanitária; deVendo ,.Ser 
_<...., assegUrado o atendimento de cjualidade, personalizado; com até 4 (quatro) idosos -(as) por 

.• . quarto. 	• 	 • 	. 

DESCRIÇÃO GERAL: Acolhimento em diferentes .tipos de equipamentos, destinado a 
faltais e/ou indivídtios com vínculos: familiares rompidos ou &agilizados, a fuu de garantir 

2: proteção integral. A organização dó • serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos 
:`costumes, 'às tradições e à diversidade de: ciclos de- vida, arranjos familiares, caça/etnia, 
„religião, gênero e olientação sexual. 

• O atendimento prestado deve ser persortaNado e em pequenos grupos e favorecer ó convívio 
e comunitário,- bem como a uoiliZação dos equipamentos e serviços disponíveis na 

.toitiUnidade local. As regras de gestão e de convivência cia.  deverão ser construídwi de forina 
Ritici ativa e coletiva a fim de assegurar a autonomia dos usuários conforme erfis 

ï • 

1 

'Praça J'otialã Moura:g8 - Bom Jesus - Ouane,rnbl -13A 46.40-000 7 Telefone: (77)34g-4803 - 	tardos Mi 

• 

Ins. 	t'a,  
PROC: 

• • • 	• 	1.111. • 

. 
,* 

  

• '" 	• 	:= 	• 
„ 
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- • 	° " 
".. 	momento que presta serviço de acolhimento institucional para idosos' adiria de 60 anos. Desse 

. 	. 	• 
• .• 	modo, diante da inexistência de•Érogramas/serViços de acolhimento inaritucional,  públicos 

paia idosos,. para ambos .os sexos], no MUnicípio de .Guanairibi, é de suiná. rèlevánciá.a 
colaboração com a manutenção .do serviços prestados pela referida instituição. 

= Logo, também é considerado no Miente Plano de Ação que as atividades propostas são de 
natureza da Política de Asitiatêncii, 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 'dás Serviços SOCioassistenciais).e N° 

, 	• ." 	21/2016 (Requisitos para Celebração deparcerias -entre ó órgão gestor da Assistência Social 
- • e Entidades ou Organizações de Assistência Social, • no.  iinbito do Sisteina Único de 

• Assistênda Social SUAS). 
. 	•. 

Deve-se atentar ainda qtle a Associação Benemérita de•Catidade, assim como todas as ILPIs, 
exerce uma atividade qUe excede o Sistema Único ,de Assistência Social, sendo seu 

• .- 	.tuncionaxnento; bem como seu corpo técnico, também .regulatrientadd 	átribito do 
Ministério da Satide/ANVISA„por Meio RDC N° 502, de 27 de maio de 2021. 	• 
Embora a natureza do acolhitnento: deva ser provisória é, excepcionalmente, indetertriihada, 
á colaboração com a manutenção dos serviços oferecidos a :idosos em 1LPI .torna-se 
imprescindível, visto que se destinam •a usuários, que ní6 dispõem de: condições para 
permanecer na família,, por inÚtnerost fatores que agravam a qualidade da convivência ou 

• tnesmo da sustentação etivolVendo sidpções de violêntia e negligência,-abandono, Ou ineatto 
. 	, 	vínculos familiares &agilizados mi rompidos. 

' • 	• 

• •,, 

• ".-. 

,3.5— ÁREA DE ABRANGÉNCIA 
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Deve funcionar em unidade inserida na comunidade com caractexistiCaS -.reáidericiais; • 
ambiente acolhedor e estrutura fts.+.ca adequada; Visando' o desenVolvitnentO,Cle relações.Mais 
pióxinuts do ambiente. farriiliár. As, edificações deverri.ser OrganiZgdiá-de'fciiiiiwa-,etendá.áOs.:  
requisitos previstos nós regulardentos existentes e às 'necessidades dõs- -,(as).usnários .(as), 
oferecendo condições de, habitaSiidade, higiene, salubridade, 'segurança, acessibilidade ..e 
privacidade. 

DESCRIÇÃO ESPECIFICA 
Para idosos (as): • 	• 
Acolhimento, para idosos (as) corri'60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes, e/ou. 
cóm diversos graus de dependênda. A natureza do acolhimento deVerá.: ser ..provisória.  e, . 
excepcionalmente, de longa perguinência quando esgotadas todas as PoSsibilidades de, 
autossustento e convívio com-os firrailiaxes' . L previsto pára idosos. (as) qUeirio dispõem .de. 
condições para . permanecer corri: a família; com vivência -  de ,Sittaçõeir de violência, e 
negligência, em situação de rua è de abandono, com vínculos familiares ..fnigilizados ou 
'rompidos. 	 • 
-Idosos (as) com vinculo de parentesco ou afinidade - casais, irmãos, arnigos'.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 
nesse serviço, de Modo a prevenir .ptáticas segregacioniStas, o isólarnetim.dessesegmentor • - 

• •PROVISÕES AMBIENTE-FISICC3 
GERAL: Espaço para moradia, endereço de referência, condições derepousO, espaço de estar 

-e convívio, . guarda de pertéricea, lavagem e secagem' de roupaS, banho e higiene :pessoal,- 
vestuário. e pertenceS. Acessibilidade re-acordo com as normas da ABNT." 	.• 

ESPECIFICAS  
:PARA ADULTOS E FAMÍLIAS. Cènfortne a re.alidade.local. 
RECURSOS MATERIAIS: Materirl permanente e material de ponsumo necessário.. para o 
desenvolvimento do serviço, tais. corno: mobiliário, computador, impressora, telefone,-camas, 

—.Colchões, roupa de •carna ebarilio, Utensílios para cozinha; alimentos, Material :de limpeza 
higiene, vestuário, brinquedos, entre Outros. Materiais pedaOgieos,•:eulturaiS. e- eSportiVos...' 
Banco de Dados .de usuários(as) de b4eficios e serviços .socioassiatenciais;Baneode Dados 
dos 'serviços sodoassisteridais;. Cad'istro Únice* dos Programas 'Sociais; - Cadastre; dé: 

'Beileaciáríos do'BPC. 	 • 
• . 

;2:ARTICULAÇÃO EM .REDE: 
Demais serviçossocioassistenciais e serviços de políticas públiCas setoriais; 

-.Programas e projetos de formação para o trabalho, de profissionalização e de iticiuà.e, 
produtiva; 	. 	 • 

`r- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais. e :comunitárias. 
--Definais órgãos dó Sistema de Garantia de Direitos. • 	 • 

.,',:CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
'Idosos (as) 	 • 
- Por requisição de serviços de políticas públicas setoriais, CREAS;  demais serviços 
sódoassistenciais, Ministério Público  ou Poder judiciário.  

3.7 CAPACIDADE TÉCNICA GEàNCIAL / QUALIFICAÇÃO EQUIPE 

" •Ilh udu Wanocialastdato •

• 4ff@.eplardosvelhinholi.gbi 

CoNtrolatior 

CNPJ N° 14.788,244/0001195 

• 

á c 
::'Prata',1osafit Moura, 98- Bom Jesus-Guanan161- BA 46.430-000;,- Telefone: (77) 3491-28o9 - e-mail: lardoúelhinhOs.gbicagmall.com  



3.8;— RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS/IMPACTOS PREVISTOS 

CONTRIBUIR PARA: 

Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social.• 

Ter endereço institucional para utilliação corno referência. 
-'Ter vivências pautadas pelo respeito' it si próprio e aos outros, fundamentadas:em princípios 

,...éticos de justiça e cidadania. 
'• - Ter acesso a atividades, segundo .suas necessidades, interesses e possibilidades.  

• 
• .Ter acesso_ a ambiência acolhedora:e espaços reservados a manutenção da privacidade, do 

:(a ) usuário (a) e guarda de pertences Pessoais. 

Redtiçào das violações dos direitois'ocioassistendais, seus agravamentos ou reincidência; 
Redução da presença de pessoas ein?ituação de rua e de abandono; 

:Inclivicluos e &Índias protegidas; 	s 
onstrução da autonornia; 

- Indivíduos e famílias incluídas em Serviços e com acesso a oportunidades; 
Ròmpimento dp ciclo da violência '.4méstica e familiar. 

I 

AQUISIÇÕES DOS(AS) USUÁRIO5(AS): 

'SEGURANÇA DE ACOLHIDA 
Ser acolhido em condições de dignidade; 

.7.Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas; 
Ter acesso a espaço com padrõcís de qualidade quanto a: higiene, acessibilidade, 

habitabilidade, salUbridade,:segurança *Conforto. 
- Ter acesso a alirrientação .em padrões nutricionais adequados e adaptados a necessidades • 
específicas. 

Lar dos 
"¡iludo Inielhinhos.gbi Velhinhos 	CNPJ N° 14.788.24/0091-95 

• 
em 	na■ ....dalw fadara 

• De acordo com a NOB-RI-I/SUAS': e RDC 

A equipe técnicada Instituição será  

ANVISA N° 502, de 27 denudo de 2021 

pelos profissiónais citadoá abaixo:,  

Quantidade' 2 	
Registro 

"- PrOfiaelonal: Função 	- 	 :.; 

NUTRICIONISTA  01 • Sim  
,r -ASSISTENTE SOCIAL 	 ■ 01 • Sins 

ENFERMEIRA. 01 Sino 
TEC. ENFERMAGEM 13 • Sltrs 
MONITOR DE RECREAÇÃO 01 

01 
• ,. Sem ruíam obrigiãne- 

los: rissior2:alsi atcrtio •• ENCARREGADO,ADIvr 
AUX. ADMINISTRATIVO 	 ,, , . 	03 Sun :Mim obtúdório 

Sun re,Oistratório CUIDADOWDE IDOSOS 	. : , 	 ._, . 	1.3 
07 
03 

• • AUXSERVIÇOS GnRAIS 	 • Sem ruim obriga/Mo 
COZINHEIRO 	'..,, . 	Sun ruish....2.L.Ibrigátdrío 
.~.M. 0 O 7 ::".-----------"-----~".  : 01—  Sim . 
FISIOTERAPEUTA 	. 01 Sim 	 . 

• ,,ontroladoia• 

, 

• ; depeadéoc.1a confoime RDC1‘1" 502, de 27 de nt45 de 2021. 
- • A quantidade de profissionais poderá ser alterada sit depender a quantidade de idosos acolhidos e o seu nível  de 

• 
contracaçko de alguns dos profissionais citados depende da aprovação deste plano de trabalho. 

■ 

• 

PROC:222124 ,21j2 

• praça-Josafá Moura, 98- Bom Jesus- Guan gmbl -BA -46.49O-Ooo - Telefone: (n) 3451-28o, e•mall: lardosvelhinVs.~Mittitonr--7-- 
...-„ 	- 
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	'I; 	 ---....................., 	 
- Ter acompanhamento que .posilbilite o desenVolvitnento .de,habilidades-ideautogeStão," 

.. autossustentáção eindependência. ; . 
- Ter respeitados os seus-direitós de opinião e decisão. 	 . 
- Ter acesso á. espaços pãpriOs--e pers' onidizados. - 

• - Ter acesso a. documentação civil; 	 • 	 .. 
- Obter ocientações,einforniações ;;obre o serviço, direitos e como acessá-los; 
- Ser ouvido-e eitpressat. necessidadits,linteresses-e possibilidades:, - - 

	

4 	 • 	. 
- Desenvolver capacidades para 4utocuidadoá, cOnsitUit projetos de vida: e alcançar a 

. autonomia; 	 , 	 . 	. 
'.- Ter ampliada a capacidade proteti*a da família e a superação de SUAS dificuldades; • 
:. Ser preparado para o desligamento do Serviço; 
.- Avaliar o seriiçõ.  

4 -OBRIGAÇÕES DOS PART1CX4:ffS 

- No Relatório de Prestação de Cóntas os valores devem ser especificados de acordo -os 
Fundos de Repasse,  

. — METAS E ETAPAS 

METAS E ETAPAS 	'.1, 
.  

VALOR 
PATA . 

INICIAL 
PATA, 
ON

•  
AL 

S 

 ' 

GLOBAL DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 
.• --. 

OUANTIDADE VALOR  
 • JNITAExt • 

. VALOR  
 TOTAL , 	. 

META 
essoas Acolhimento de Pessoas 

	

- 	• 

	

Idosas e as 	'famílias. 
• s - 

  'Ç - .  - - 

:. 	̂ 
• 

, 

. 
" 

ITEM 

• . 

. 	- 	-"' 

Mantitenção 	das 
atividades da irasfitui06 
com 	a 	contratação, 
manutenção e pagairiento 
mensal de funciOnános, 
incluindo 	todas 	as 
despesas coto 	folha de , 
pagatterito 	inclusive i 	• Férias, 	13° 	salário, 
Rescisão 	Cokosteug, 
FGTS, 	v 	Contribuição 
previdenártcia e Imposto . 
de 	Retida 	retido 	de 
trabalhador conforme Lei 
Q° 	1.401 	de 	08 	de 
dezeinbro de 2021. 

, 

t 
- 

- 

, 

- 
. 

- . 

t 

- 

. 

• • 

452.42412 452.421,12 , 

• 

. 

452.42412 

• 

'TOTAL - - - 
• .■ 

- 452A21,12: 452:42412 . 	. 452.421,12 . 	. 

6 - CRONOGRAMA, DE DESEMBÓLSO • ' • 

- REPASSE 
s' MUNICÍPIO 

META 
Leia°1.401 META ir Uai. 

JAN/2022 • 37.701,763 	, 37.701,76 

PROL: Z2C4/41,24&!_ 
tç 

PriOt Ja"sifá Moura, 98- Dom Jesus- Guananibi )3A -46.430-nop telefone: (77) 3451-28o3 - e-inatl: lardotivelhinhcis;gbléginall.eorsi 

k 
3  Os vaiares necessitam de atualização conforme att. 4°  da Lei 1.401/2021 

lar dos 
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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 cám qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
Munidpal, Federal ou Estadual, que impeça a celebração da parceria, na forma deste planei de 

-Trabalho. 

FEV/2022 37• 701...1  76 	i .. 37.701,76 
MAR 2022 37.70426 	i 

37.701,76 - 
37.701,76 
37.70476 ABR/2022 

MAI/2022 37.701,76 	, 37.761,76 w  
UN/2022 37.701 76 . 	, 37.701,76 

JUL/2022 37.7076 1 s 37.70126 
AGO/2022 37.701,76 1 , 

37• 7012  76 	1 --..--; 
37.701,76  
	37.701,76  

37.701,76 
SET/2022 
OUT/2022 37.701,76 
NOV/2022 37.701,76 	• .37.70176 
DEZ/2022 37.701,76 	, 37.701,76 

SOMA 452.42412 I  ; 452.421,12 

1 

• 

• • 	. 

Guanambi, BA, 13 d dezembro de 2021. 
: 

. : 

• 

• 

, • 
• .-:. 

  

• • . • 

' . 	• 	. 

"), 	f 	eplardosvelhinhos.gbi 
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Q11.1INTAG1 IURA, 09 HE HEZERIHRO 0F. 21121.• AN .X111 I N 2517 

Dl MIM OVICIA1.110:111M.g:11•1‘• 100,7•i• 

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° 1.401 DE 0:8 DE DEZEMBRO DE 2021 

• " a 

„.. 	•••• 

• ""- 

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

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

Art. 1°. Fica o Poder Eecutivo Municipal autorizado a repassar 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 válor mensal de R$ 37.701,76 (trinta e sete mil, 
setecentos e um reais e seterla e seis centavos), para garantir a contrataçãO e 
manutenção de profissionais com intuito de laborar na referida Associação, 
atendendo, assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta — 
TAC, aditado e firmado com o Ministério Público Estadual. 

Art. 2°. O Poder Executivo.  Municipal poderá deduzir do repasse descrito no 
Art. 1° os valores correspondentes aos salários de servidores públicos, 
elencados abaixo, cedidos à ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE 
LAR DOS VELHINHOS: 

a) 05 (cinco) cuidadores de:idosos; 

b) 08 (oito) técnicos de enfermagem; ( 

c) 01 (um) psicólogo; 

d) 01 (um) fisioterápeuta; 

e) 01 (um) monitor de recreaçâo; 

Art. 3°. Os valores descritOs no Art. 1° deverão ter destinação exclusiva de 
pagamento de pessoal contratado pela associação, abrangendo todos os 
custos de manutenção dos; contratos conforme legislação trabalhista vigente, 
inclusive despesas da fÓlna de pagamento como FGTS, contribuição 
previdenciária, imposto de renda, adicional noturno, adicional de insalubridade, 
rescisão contratual, entre outrrs. 

o 

10CUnient 0.  fui rissinudu digitatimunte por PROCEDE BAHIA Processamento o CertIticaçâo de Documentos Eletr9nicos LTDA às 17:32 horas do dia 09/12/2021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
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Art: 4°. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a atualizar os valores 
repassados na forma desta lei para cumprimento do Termo de Compromisso 
de Ajustamento de Conduta Processo Administrativo n° 692.9.232873/2020. 

§1°. A atualização dos valore's ocorrerá, após requerimento da entidade, em 1° 
de janeiro de cada ano civil utilizando-se como índice o 1NPC — índice Nacional 
de Preços ao Consumidor. 

§2°. A atualização ocorrerá através de Decreto Municipal. 

Art. 5°. As despesas provenientes dessa Lei correrão com a seguinte dotação 
orçamentária: 	 • 

4.122.008.2.007 — Gestão das Ações Administrativas 

3.3.50.43.00-00 — Subvenções Sociais. 

Art. 6°. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
disposições em contrário, espe cialmente as LEIS: n° 1.257 de 26 de setembro 

. de 2019 e a de n° :1.386 de 23 de setembro de 2021. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUANAMBI; ESTADO DA 
BAHIA em 08 de dezembro de 2021. 

• • • NILO AUGUSTO MORAES ÇOELHO . 
Prefeito do Município de Guanambi 

• 

• 

.■ • 
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EMPENHO: 178 / 2022 	N° SUB-EMPENHO: 3085 

Agencia: 923-7 

TIPO DO EMPENHO: Global 
	

1 

Data Liquidação: 28/04/2022 	Data Pagamento: 29/04/20212 Data Empenho: 13/01/2022 	Data Sub.Empenho: 28/0412022 
FORNECEDOR 

Endereço: 	PRAÇ JOSAFA MOURA , 98 
Bairro: 	BOM JESUS 
CNPJ: 	14.788.244/0001-95 Ince. Estadual: 
Conta Corrente: 9889-2 

[  Nome: 	 7060 - ORGANIZAÇÃO DA SOC.CIVIL ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIZ Tipo  Pessoa: Jurídica 
Complemento: 

Cidade: GUANAMBI 
CPF: 	 RO: 

Banco: 001 - BANCO 00 BRASIL S.A. 

Estado: Bj 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
Praça Henrique Pereira Donato, 90 - Centro 

CNP]: 13.982.640/0001.96 • CEP: 46.430-000 - GUANAMBI - BA 

ORDEM DE PAGAMENTO PROCESSO ADM: 

 

 

...—IJLWAÇ.Afi•UltryPertICOURNIA 

Reduzido: 	2007.43.00 	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

Unidade: 	 3 	• SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 	
• Função: 	 04 - Administração 	 " 

Sub-Função: 	 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 	 . 
Programa: 	 008. GESTÃO PROATIVA 
Ação: 	 2.007 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Elemento: 	 3.3.50.43.00- Subvenções Sociais 	 • 
Fonte: 	 00 - Recursos Ordinários 
608-Elemento: 	3.3.50,43.00- Subvencoes Sociais 

Modalidade: 
Convênio: 
Patrimônio: 

Não se Aptica 
Contrato: 

• • 

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual 	1 

453.000,00 452.421J2 
, 

578.88 

DISPONIBILIZAÇÃO 
PROFISSIONAIS 

CONDUTA TAC 
DE CHAMAMENTO 
PARCELA. 

HISTÓRICO  

CARIDADE,ATENDENDO 

DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR A CONTRATAÇÃO DOS 
COM INTUITO DE LABORAR NA ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 

ASSIM O TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO OE 
ADITANDO E FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,DISPENSA 

PÚBLICO N° 001-22DPCP-PMG. REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4' 

Movimentação Empenho 	 1 

Saldo Anterior 
, 

Sub-Empenho Saldo Atual 

350.940,75 33.422,79 317.517,96 

li 

Data do Empenho: 	13/01/2022 	 1 	Data do Liquidação: 28/002022 	 1 Data do Pagamento: 	29/04/2022 	 1 
. 	. 

## Trinta e Vós mil e quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos ## 	 Valor Bruto 33.422,791 

Paga-se ao favorecido o valor de RE 33.422,79 (Trinta e Nós mil e quatrocentos 
o vinte e dois reais e setenta e nove centavos ), proveniente desta nota. Em. 

• 29/04/2022 

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 2910412022 

• 

MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO 
Secretária da Fazenda 

Matricula : 9003041 

MARINA GABRI 	SSA PRADO 
Tesoureiro(a) 
Matricula : 

. 	 . 	IDENTIFICAÇÃO BANCARIA 	 • 
N•Ceinta DoacrIçao Conta 	 — ' • N• Agencia Banco 	. éto Doe, Valor 

17972-8 89 -PMG CONTA MOVIMENTO -179728 
--- 

0923-7 001 - BANCO 00 BRASIL SA 9999 33,422,78 

• 

-• 	 • 	RECIBO 	 ' 

Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI a importAncla supra de R$ 33.422,79 (Trinta e trôo mil e quatrocentos e vinte 
centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação. 

Pagamento efetuado através de TED, 

e dois reais 

:,:o:.trolácioria 

e setenta o nove 

1 

3815049 



- , 

__ _ 	__ 	__ ._ _ _ __  

Praça Henrique Pereira Donato, 90 - çentro 	 • 	 . 
• • 

CNP]: 13.982.640/0001-96 - CEP: 46.430-000 - GUANAMBI - BA 
. 	. 

NOTA DE LIQUIDA ÃO 	 PROCESSO ADM: 

EMPENHO: 178 / 2022 	N°  SLIR-EMPENHO: 3085 	Data do Sub-Empenho: 	2810412022 	TIPO DO EMPENHO: 	Global 

FORNECEDOR 	 • 

Nome: 	7060 - ORGANIZAÇÃO DA SOC.CIVIL ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIZ 	Too Pessoa:  Jurídica  
Endereço: 	PRAÇ JOSAFA MOURA. 98 	 Complemento: 
Bairro: 	BOM JESUS 	 Cidade: GUANAMBI 	 Estado: BA 
CNPJ: 	 14.788.24410001.95 	ince. Estadual: 	 CPF: 	 RG: 
Conta Corrente: 	9589-2 	 Agencia: 923-7 	 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 

Á 	 • _. 	 _ . 
Reduzido: 	2007.43,00 	• ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR I Data do Empenho: 	13/0112022 

Unidade: 	 3 	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Função: 	 04- Administração 	 , 
Sub-Função: 	 122- ADMINISTRAÇÃO. GERAL 
Programa: 	 00E1- GESTÃO PROATIVA 
Ação: 	 2.007 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Elemento: 	 3.3.50.43.00- Subvenções Sociais 
Fonte: 	 00- Recursos Ordinários 
Sub-Elemento: 	3.3.50.43.00- Subvencoes Sociais 

 

Modalidade: 	Não se Aplica • 
Convênio: 	 Contrato: 
eatrimânio: 	- 

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual 

453.000,00 452,421,12 578,88 

— nw. VR.441 

DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR A CONTRATAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS COM INTUITO DE LABORAR NA ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 
CARIDADE,ATENDENDO ASSIM O TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA TAC ADITANDO E FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,DISPENSA 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001-220PCP-PMG2REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4° 
PARCELA. 

Movimentação Empenho 

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 

350.940,75 33.422,79 317.517,98 

Data do Empenho: 	13/01/2022 Data do Liquidação: 28/04/2022 

RETENÇÕES 

Código 
. 	 • Descrição Valor 

Valor Relido 
## Trinta e Irás mil e quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos tf# 

• Valor Líquido 
0,00 

• 33.422,79 , 

I 	 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 	 I 

DIVERSOS 	Data Emissão 	Nome do Doc. 	 N° Documento 	Valor RI 
28/04/2022 	REPASSE ASSOCIAÇÃO BENEMERITA 	- O 	33.422,79 .. 

, DESDOBRAMENTOS ( PCASP ) 
• • 

Código 	Descrição 	 • Valor RI 

35311030 	LIQUIDACAO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS 33.422,79 

Declaro que os materiais foram recebidos alou serviços prestados em 
28/0. r 022. 

MARCA 	'A NTANA PITA 

Declaro que a despesa relativa a nota da empenho supra está liquidada em 
28/04/2022, podendo efetuar o pagamento. 

Secretánb 	• 	ipal de Administração 
DEC Na 375 i E 1,, DE ENODE 2021 

LEANDRA NEVErSD)A SILVA 
Assistente Administrativo 

Matricula : 200007 31:115041 

Coc;troldtiorta 

°200 



PREFEITURA MUNICIPAL, DU ÇLJAI■1AMDI 
Praça Henrique Pereira Denoto, 90 - Centro 	• 

CNP): 13.982.640/0001-96 - CEP: 46.430-000 - GUANAMBI FIA 

NOTA DE SUB-EMPENHO 

N° SUEI-EMPENHO: 3085 	Data do Sub-Empenho: 28/04/2022 TIPO DO EMPENHO: Global EMPENHO: 1781.2022 

..-.00TAÇÃO:ORÇAMENTARIA 	 . 	• 	 . 

Reduzido: 	2007.4343 	-ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 1 Data do Empenho: 	1310112022 

Unidade: 	 3 	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Função: 	 04 - Administração 
Sub-Função: 	 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Programa: 	 008- GESTÃO PROATIVA 
Ação: 	 2.007 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Elemento: 	 3.3,50A3.00- Subvenções Sociais 
Fonte: 	 ' 	00- Recursos Ordinários 
Sub-Elemento: 	3.3.50.43.00- Subvencoes Sociais 	• 

Modalidade: 	Não se Aplica 	 - 

Convênio: 	
. 	 Contrato: 

Patrimônio: 	- 

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atuai 

453.000,00 452.421,12 578,88 

— KIST6ftiC0 

OISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PAR,A GARANTIR A CONTRATAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS COM INTUITO DÉ LABORAR NA ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 
CARIDADEATENDENDO ASSIM O TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA TAC ADITANDO E FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADVAL,DISPENSA 
OE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001-22DPCP-PMG. REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4° 
PARCELA.  

• 

Movimentação Empenho 

. 

Saldo Anterior Sub-Empenho . 	 . 
Saldo Atual . 

350.940,75 33.422,79 
• 

317.517.96 

N° Ordem Especificação ( Item ) 	 • Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total 	• 

. 	 I 

. 	 • 

• 

• . 

. 

4# Trinta e três mil e quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos 1//1 I 	 ' 	1 
• 

33.422,79 

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 28104/2022. 

. 

Declaro que a importância supttifoi 

' 

IP 4  
y 

deduzida do crédito próprio em 2810412022 

V 
SOMA MARIA DE SOUZA CARDOSO 

Assistente Administrativo 
Matrícula : 200026 

MARIA DIGNA 	TR1M DO NASCIMENTO 
Secretérlo(a) 

Matrícula : 9003041 	 . 

[ Nome: 
Endereço: 	PRAÇ JOSAFA MOURA , 98 
Bairro: 	BOM JESUS 
CNPJ: 	14.788244/0001-95 Mac. Estadual: 
Conta Corrente: 9889-2 	 Agência: 923-7 

7060 -ORGANIZAÇÃO DA SOC.CIVIL ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE 
Complemento: 

Cidade: GUANAMBI 
CPF: 	 RG: 

Ohne*: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 

Tipo Pessoa: Jurídica 

Estado: BA 



• I 
https://autoatendi.mcnto.bb.com.briaapyhomeApj4.bb?tokenSessaC. 

" Transferência entre contas diversas 

Debitado 

Nome 	 PREF MUN DE GUANAMBI 

Agência 	 923-7 

Conta corrente 	17972-8 

Creditado 

Nome 	 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS 

Agência 	 923-7 

Conta corrente 	9889-2 

Valor 	 33A22,79 

Destinaçáo 	O 

Data 	 • Nesta data 

Assinada por 
	

JE780287 MARINA GABRIELA LESSA PRADO 	 2944/2022 09:08:37 

JE759664 NILO AUGUSTO MORAES COELHO 	 29104/202215:57:58 

Transação efetuada com sucesso. 

Transação efetuada com sucesso por JE759664 NILO AUGUSTO MORAES COELHO. 

.N•.•:::'‘ 

• .% 

Zoatrolàoriz... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

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

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 
Fonefax: (77) 3452 4331 GUANAMBI 

Guanambi, 28 de abril de 2022. 

Ofício n° 083/2022 — ADM 

Ilma. Sra. Sônia Maria Cardoso da Silva 
Departamento Orçamentário 

Ilmo. Sr. Marcelo Santana Pita 
Secretário Municipal de Administração 

Ilma. Sra. Maria Digna Coutrim do Nascimento 
Secretária Municipal da Fazenda 

Assunto: Liberação da 4°  parcela — LAR DOS VELHINHOS 

Prezados, 

Vimos, por meio deste, solicitar a liberação da 4a  (Quarta) parcela do Termo de 

Fomento n° 001-2022, referente ao Termo de Compromisso n° 001-22 DPCP-PMG, com a 

Associação Benemérita de Caridade Lar dos Velhinhos, no valor de R$ 33.422,79 (trinta e 

três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos). 

Na oportunidade antecipo votos de estima e apreço. 

Atenciosamente, 

RozineideCgalhães de Oliveira Donato 
Gestora do Termo de Parceria 
Portaria n° 022 de 10/01/2022 



1,1,,•4.1.S.WIW 

CUANAM131 
Assunto: Fwd: Re: Oficio no 174/2022- Controladoria Municipal. 
De 	<secadm@guanambi.ba.gov.br> 
Para: 	Controladoria <controladoria@guanambi.ba.gov.br> 
Data 	21/06/2022 14:01 

• 9CQ21062022 (5).pdf (-6 KB) 
• 9CQ21062022 (4),pdf (-6 KB) 
• 9CQ21062022 (3).pdf (-6 KB) 
• 9CQ21062022 (2).pdf (-7 KB) 
• 9CQ21062022 (1).pdf (-6 KB) 

A/C 

Flávia. 

Att, 

Rose 

.MV9NE  
... .. .• .... •• .. ... duanraurx, .  	 

......... ...... .7. .:21.111•11 ..... ... 	101 	■11 
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IfflhneN°~42:11iIMMAEM1 	. 5 ... 555E5 	'255 
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x ....... NEW: ...... 

z:n5EN:5..N:RtrE ... 

........ 

................... 

27/06/2022 08:08 	 Locamail Fwd: Re: Oficio n° 17412022- Controladoria Municipal. 

	 Mensagem original 	 

Assuntor:Re: Oficio n° 174/2022- Controladoria Municipal. 
Data:21/06/2022 12:14 

De:Lar dos Velhinhos <lardosvelhinhos.gbi@gmall.com> 
Para::secadm@guanambi.ba.gov.br  

Bom dia! 

Perdoe a demora, 
Seguem em anexo os extratos da poupança referente aos últimos meses. 
Caso necessitem de algum documento, por gentileza nos avise. 

Atencio-samente, 

Carlos Caroba de Sousa Presidente 
77 9.9932-9765 

  

  

Em ter., 14 de jun. de 2022 às 17:28, <secadmfMguanambi.ba.g9v,br> escreveu: 

Ao Sr. Carlos Caroba de Sousa 

Presidente Associação Benemérita de Caridade Lar dos Velhinhos. 

Prezado Boa tarde, 

Em anexo o Oficio n°174/2022 da Controladoria Municipal. 

Att, 

Rozineide Donato 

https://webmail-seguro.com.br/?_task=mail&  safe=0&_uld=332&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/2 
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Locamail Fwd: Re: Oficio n° 174/2022- Controladoria Municipal. 

Gestora de Parceria 



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA 

Extratos - Poupança 

1 
21/06/2022 12:12:30 

Saldo: 230,47 C Agência ! Conta 923-7 / 9889-2 

Período 	01/0112022 a 31/01/2022 

Variação 	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 

Titularidade 	ASS BENEMERITA CARIDADE 

Saldo atual 

Saldo bloqueado 

Saldo total 

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC 
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M. 

0,00 C 

0.00 D 
0,12 C 

Transação efetuada com sucesso por: JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 	 Ouvidoria BB 0800 729 5678 

Para deficientes auditivos 0800 729 0088 



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA 

Extratos - Poupança 

1 
21/06/2022 12:12:26 

Saldo: 230,47 C 

Ag. origem Documento Informações Valor 	Saldo 

Agência I Conta 923-7 19889-2 

Perlodo 	01102/2022 a 28102/2022 
Variação 	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 

Titularidade 	ASS BENEMERITA CARIDADE 

Dt. lançamento 	Dt. base 	Dia Histórico 

31/01/2022 	 Saldo anterior 
	

0,12 C 

04/02/2022 	04/02/2022 	141 Transferencia Para Conta 	923-7 	9.889 	 0,12 D 

14/02/2022 	14/02/2022 14/2 601 Transferência de Crédito 	923-7 	9.889 	 66,02 C 

Saldo atual 	 0,00 C 

Saldo bloqueado 	 0,00 D 

Saldo total 	 66,02 C 

Rendimentos: 	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC 
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M. 

Transação efetuada com sucesso por: JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA. 

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 	 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 



Extratos - Poupança 

1 
21/06/2022 12:12:21 

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA 

Agência / Conta 923-7 / 9889-2 

Período 	01/0312022 a 31/03/2022 

Variação 	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 

Titularidade 	ASS BENEMERITA CARIDADE 

Dt. lançamento 	Dt. base 	Dia Histórico 

Saldo: 230,47 C 

Ag. origem Documento Informações Valor 	Saldo 

28/02/2022 	 Saldo anterior 

04/03/2022 	04/03/2022 	141 Transferencia Para Conta 	923-7 	9.889 
04/03/2022 	04/03/2022 4/3 601 Transferência de Crédito 	923-7 	9.889 

66,02 C 

66,02 D 

0,22 C 

Saldo atual 
	

0,00 C 
Saldo bloqueado 
	

0,00 D 
Saldo total 
	

0,22 C 

Rendimentos: 	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC 
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M. 

Transação efetuada com sucesso por: JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA. 

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 	 Ouvidoria SB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 



Extratos - Poupança 

1 
21/06/2022 12:12:16 

       

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA 

Agência / Conta 923-7 / 9889-2 	• 

Período 	01/0412022 a 30/04/2022 

Variação 	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 

Titularidade 	ASS BENEMÉRITA CARIDADE 

Dt. lançamento 	Dt. base 	Dia 	Histórico 	 Ag. origem Documento 	Informações 

Saldo: 230,47 C 

Valor 	Saldo 

31/03/2022 Saldo anterior 0,22 C 

06/04/2022 06/04/2022 	141 Transferencia Para Conta 	923-7 9.889 0,22 D 

06/04/2022 06/04/2022 	6/4 	601 Transferência de Crédito 	923-7 9.889 8,88 C 

11/04/2022 11/04/2022 	11/4 601 Transferência de Crédito 	923-7 9.889 404,35 C 

12/04/2022 12/04/2022 	12/4 626 Poupanca Planejada 	923-7 9.889 110,79 C 

13/04/2022 13/04/2022 	13/4 626 Poupanca Planejada 	923-7 9.889 112,85 C 

14/04/2022 14/04/2022 	14/4 626 Poupanca Planejada 	923-7 9.889 55.50 C 

Saldo atual 0,00 C 

Saldo bloqueado 0,00 D 

Saldo total 692.37 C 

Rendimentos: 
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR-F70% DA SELIC 
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M. 

Transação efetuada com sucesso por: JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA. 

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 	 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditiVos 0800 729 0088 

02(0â 



Extratos - Poupança 

1 
21/06/2022 12:12:12 

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA 

Agência / Conta 923-7 / 9889-2 	 Saldo: 230,47 C 

Período 	01105/2022 a 31/05/2022 

Variação 	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 

Titularidade 	ASS BENEMERITA CARIDADE 

Dt. lançamento Dt. base 	Dia Histórico 	 Ag. origem Documento Informações Valor Saldo 

30/04/2022 	 Saldo anterior 	 692,37 C 

05/05/2022 	05/05/2022 	141 Transferencia Para Conta 	923-7 	9.889 	 8,88 O 

06/05/2022 	06/05/2022 6/5 626 Poupanca Planejada 	923-7 	9.889 	 0,94 C 

Saldo atual 	 0,00 C 

Saldo bloqueado 	 0,00 

Saldo total 	 684,43 C 

Rendimentos: 	
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC 

Transação efetuada com sucesso por: JF431787 CARLOS CAROBA DE SOUSA 

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 	 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 

Q2,140 

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5°/0 A.M. 


