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ilha de ilssembleia Geral Extraordinária de Eleição e Posse de Diretoria 

Aos vinte e oito (28) dias do toés de setembro de 2021, nesta cidade de Guanambi-.13A, no auditório 

da Cansara Municipal de Vereadores, situado na Rua Rio de Janeiro, Centro, reuniram-se em 

Assembleia Geral, às 20:00 (vinte horas) os membros da Associação Benemérita de Caridade — Lar 

dos Velhinhos, CNPJ n" 14.738.244/001-95, com presenças. devidamente registradas em lista de 

presença, nos termos do Estatuto em vigor e dos :Editais n"s 02/2021, 03/2021 e 04/2021, para 

deliberarem quanto a ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA. O Padre João Silva de Sá Teles, 

então interventor, foi convidado para presidir esta .Assembleia Geral. Assumindo a presidéncia, 

convidou o Sr. Flávio Jorge Santo Oliveira Nogueira para secretariar os trabalhos. O presidente deu 

início à munião com a leitura da Ordem do dia que consistia em: Apresentação c breve resumo das 

realizações dn Lar dos Velhinhos durante a intervenção; Eleição e Posse da Diretoria: Aprovação de 

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

da diretoria para exercer a representação legal dós idosos alumiados junto no INSS. O precidence 

inicialmente falou da necessidade de realizar nova eleição, tendo em visei a conclusão da intervenção. 

Em seguida, após constar o qui3mm estabelecido no Estatuto Social vigente, o Senhor :Presidente 

declarou regularmente instalada a Assembleia Geral e dando atendimenro à ordens do dia, esclareceu 

sobre as funoties dos membros da Associação. Passou a palavra ao Sr. Carlos Camba que fez 

apresentação abordançki a situação encontrada pela equipe de interve0gio bens como OS avanços 

alcançados no ixa-iodo. Em seguida, o presidente informou aos prese.ntes que, na forma do Edital, 

estavam abertas as inscriçAes de chapas para a Diretoria da instituição. Foi então apresentada, 

inscrita. discutida, submetida a votação dos associados c eleita por unanimidade a chapa com a 

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

CPF 071.096.186-33; Coordenador :FLÁVIO JORGE SANTO OLIVEIRA NOGUEIRA, RG 

14093666-18 SSP/BA, CPF 028.611.235-32; Secretário JEAN CHARLES DE OLIVEIRA 

BATISTA, RG 065.896.85-80 SSP-BA, CPF 911.761.405-82 e Tesoureiro CRISTIANO 

AUGUSTO nE CASTRO RG 28.339.046-3, CPF 244.274.558.93. Após, o presidente da 

Assembleia empossou a nova diretoria recém-eleita para cumprirem o mandato de 02 anos 

(2021/2023) conforme previsto no Estatura Social. Coa seguida foram apresentadas, discutidas, 

submetidas a votação e aprovadas as entidades que imito indicar membros para compor o Conselho 

Fiscal do Lar dos Velhinhos sendo: o ROMS Club de Guanambi, a Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) Seccional Guanambi e a Paróquia dc Santo Antônio de Guanambi. Em seguida foram 

apresentados, submetidos a votação e aprovados COM) membros do Conselho 'Fiscal 05 seguintes 

nomes: Pela OA.13, os senhores JESULI NO JOSE. BEZERRA NETOJOS ERA] • O SOUZA 

DE Sá e GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO e pelo '_Rotary LO 	Al °miou-1- 

Praça Josall Moura, 98- Dam Jesus - Ctianamb1 - BA-46430-000 - TdeSOIIC rhsasi-attos- ama 

~~.1."4.-  +4,-. !. 

Dli OLIVEIRA e ELOISA VILAS BOAS 1.311.15 LIMA. Os membros indicados pela Paróquia de 

Santo António serão Submetidos a aprovação por parte dos associados na próxima Assembleia 

Ordinária uma vez que não foram indicados nesta. Após ri presidente retém-eleito sugeriu que a 

representação legal de idosos junto ao INSS cm nome da Associação fosse assumida por outra 

diretor explicando a razão de ser servidor daquele Module°. 'Foi sugerido, discutido, submetido à 

votação e aprovado pelos associados que eventual mpresentação/cadasrro junto ap INSS referente 

a idosos com curatela sob a responsabilidade da Associação (pessoa jurídica), esta será representada 

pelo seu coordenador FLAVIO JORGE SANTO OLIVEIRA NOGUEIRA. Por fim, o 

presidente Franqueou a palavra nos associados e aos convidados. Discursaram o Padre João Silva de 

Sá Teles, em que agradeceu a colaboração de iodos no período da intervenção. A Verem:lora Etxmina 

Gomes, a Secretária dc Assisténcia Social, Dra. Rúbia c o Vice-prefeito de Guanambi, o Sr. Arnaldo 

Azevedo que em seus discursos parabenizaram a gestão de intervenção peias melhorias alcançadas 

01 instituição e .desejaram sucesso a nova diretoria recém-eleita e empossada no cargo. Nada mais 

havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos c deu por encerrada a reunião, 

tendo eu, Fláin Jogr Sanie alitrird IVnorint, lavrado a presente nus, que vai por assinada por natos 

pela diretoria. 

nbi, BA, 28 de setembro de 202L 
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Exercício: 
2022 

Número : 940/2022 
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ALVARA PROVISORIO DE 
FUNCIONAMENTO 

CNPJ 1 CPF 

14.788.244/0001-95 

nscrição Municipal 

27011902 

Nome / Razão Social 

ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE 

Vencimento Licença Sanitária: Vencimento Licença Bombeiros: 
V .r 

Natureza Juridica 

Outras Formas de Associação 

Validade 

13/07/2022 

- Simples Nacional: Não 

"NÃO VÁLIDO PARA FINS SANITÁRIOS" 

Vencimento Licença Ambiental: 

i I 	f')C' \r 

Fantasia 

LAR DOS VELHINHOS 
• 

Endereço . ' 

PCA JOSAFA MOURA 98, ,ASSOCIACÀO BOMUESUS 
:5- 

para o exercício`da atividade econômica, déVem serrespeitadós e cumpridos os proàedimentos de segurança 
sanitária, ambiental, de medições, de prevenção contraincêndio, de uso e ocupação do.solo-ã demais normas 
estipuladas pelo Município 'durante o prazo deVigênCiad6 Avara, sob pená de cancelamento? 

\, 	' 	1 ■ 
, l 	t) 

P 
1 

null 

Esta autorização provisória equivale a aceitação, declaração e ciência de em 
li 
 presários'e pessoas jurídicas de que 

Observação: 
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Segunda Via 
ESTADO DA BAHIA 

MUNICIPIO DE GUANAMBI 
Secretaria Municipal de Finanças 

PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 96 . - CENTRO - 46.430-000 

CNPJ: 13982640000196 

CNAE PRINCIPAL: 9430800 Atividades dê assoa ações de def;sa de direitOs'aciais 

_ _ 
CNAE's SECUNDARIOS: 

9493600 - Atividades de  organizações associativas ligadas à cultura e-à arte 
9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 1  

' t i ,  

E-mall:prefeltura@hotmall.com  Site: http://www.guanambi.ba.gov.br  Telefone: (77) 34524300_ 
Autenticidade do documento sujeita a verificação. 

Acesse: http://guanambi-batink3.com.br/13-grp/Servicos.html  para verificação°. 

Unk3 Tecnologia Ltda 
	

Emissão: 12/04/2022 15:10:32 - ELYSANGELA CALDAS DA SILVA 



CNPJ/CPF: 

07109618633 

N° Reg. Cons: 

CORENBA382440 

o ç) 
ft9 	 

DIRE4NO!GbORDENADOR 
LUCIANOOP4tIDA FARIAS NEVES 
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ot 

Nota: 

- O LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A FISCALIZAÇ O PELA 	CIA SANIT 	REVAL 
ANUALMENTE. 
- O PEDIDO DE REVALIDAÇÃO ANUAL DE LICENÇA DEVERÁ SER INSTRUIDO COM ALVARÁ DO ANO ANTERIOR,COM 
ANTECEDÊNCIA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA. 
- O ALVARÁ DE FUNCIONALIDADE DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER FIXADO EM LUGAR BEM VISIVEL AO PÚBLICO, 

Link3 TecnoSogia Ude 
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ESTADO DA BANIA 
MU N ICIPIO DE GUANAMBI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ALVARÁ 

SANITÁRIO 
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Alvará N° 128/2022 
	

Cód.Verif.: A14MJAVSYMG 
	

Validade 16101/2023 

O Diretor (a) de SERVIÇO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA de acordo com a Legislação 

Sanitária vigente e conforme Processo No 3782/2022, concede licença de funcionamento a: 

Razão Social: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE 

Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 

14788244000195 LAR DOS VELHINHOS 

Endereço: 

PRAÇA JOSAFA MOURA, 98 ASSOCIACAO 

Bairro: 

BOM JESUS 

Cidade: 

Guanambi 

Responsável Legal: 

CARLOS CAROBA DE SOUSA 

Responsável Técnico: 

JOSELIA MARIA PEREIRA 
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25/06/2022 11:07:20 - Portal Contribuinte 

MUNICIPIO DE GUANAMBI 
Secretaria Municipal de Finanças 
PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 96 - CENTRO - 46.430-000 

CNP-I: 13982640000196 

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

CNPJ/CPF: 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

NOME / RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
MUNICIPIO 1 UF: 

14788244000195 
27011902 

ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE 

PRAÇA JOSAFA MOURA, 98 - ASSOCIACAO - BOM JESUS 

Guanambi / BA 

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

DATA EMISSÃO: 30/05/2022 
VÁLIDO ATÉ: 	29/06/2022 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AE2MJACNYMG 

Link3 Tecnologia Ltda 

Situação ISS: NAO ENCONTRADO consulta em: 25/0612022 11:03:14 

E-mail:prefeitura@hotmall.com  Site: http://www.guanarnbi.ba.gov.br  Telefone: (77) 34624300_ 

Autenticidade do documento sujeita a verificação. 
Acesse: http://guanambi-balink3.com.bri13-grp/Servicos.html  para verificação. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 14.788.244/0001-95 
Certidão n°: 12544188/2022 
Expedição: 22/04/2022, às 09:20:21 
Validade: 19/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.788.244/0001-95, 
NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

Dúvida:: e sugestües: cndt@tst.us,hr 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 25/06/2022 11:09 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

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

Certidão N°: 20222885611 

RAZÃO SOCIAL 

ASSOC.BENEMERITA DE CARIDADE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

14.788.244/0001-95 

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 25/06/2022, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

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

Página 1 de 1 	 RelCertidaoNegativa.rpt 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS 
CNN: 14.788.244/0001-95 

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:24:38 do dia 22/04/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/1012022. 
Código de controle da certidão: 42D7.E2FE.EE8A.86FA 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



CAIXA CONÓMICAlg,,EDERAL 

Certificado de'Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	14.788.244/0001-95 

Razão Social:Assoc BENEMERITA CARIDADE 

Endereço: 	PCA COSME DE FARIAS 5/N / BOM JESUS / GUANAMBI / BA / 46430-000 

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

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

Validade:31/05/2022 a 29/06/2022 

Certificação Número: 2022053100413180011345 

Informação obtida em 17/06/2022 13:30:07 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificaçãO de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

Voltar.  
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SOUZA, brasileira, 	 ;do ":R: • n::  • .., 
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,51.. 	. 	resi en 	laça 	osa 	ou.ra -n.• 	 :wesusi • 
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- interno, registrada 	 ••• •Praça•enrique•:• 
Pereira -.o.õnato, n°, 9(); 	 representado c
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MeitSTERIO P(IEIVO0 
DO ESTADO DA DARIA 1 ProMotorld-de justlç a ,ide‘GVánambiOA 

Defesa; do Idoso e da Pessoa ,com Defirláncla 

Autos n. 692.9.39607/2018 

Inquérito Civil.  

• Objeto: Apurar irregularidades/ilegalidades cometidas 'pela DireÇão da:  

Benemérita de.Caridade Lar dos Velhinhos 

DEs.  

Aos lá (trete) dias dó' más 'de; .agbafo- de'2019; ás 14h0Ornin, ,na sala de ,  • 

reuniões da Promotoria 	 QüenaMbi, lOcalikado..no endereço constante no:  

rodapé da página, pelo; presente ínátrumeritO,nalorMa doi arti. 129, Ill.da'ConstitUição,.. 

Federal; 1°, IV e 6°, §6°,- 	da. Lei 7.347185,, 	 e; ainda, 

artigos 14 da...esolu.O.ci:.N:2:3■20.0Tcfe..-Canielho:,ogi:kono.:0:griMoo.pogeo,: ,c.No.: 

e..6°¡ lil, bein•-00':.•no•:•.0 	.ë01900-14:•019.0.._ 0.0f:. ef. 	opgriot::.do..,  -  

. Ministério PúbliOO, 'fida:."Bahlk:,,;.. SM 	J...40:,.-urn ,...JadO,.:;,:.  MINISTÉRIO POinno.;.ba. 

. ESTADO •DA, " BAHIA,:,  .POi.;".'ineid clã. - Prorriotora -: e.,:, ',.JUiti0:. 1n-4a-firmado;  -:dorivarite.:. . 	. 	...,.............. 	._... 	.., 	..:  	.. 	,... 	, 	. 	.:   
denoininadd. •COinfrOhilièríté,..e:;::de, ' -outrá.,- ladó;:,,i- At'itiOÀ.  6:'BàÈMÉ.Rit.À ..iiÉ.. 

.1 



•:: 

—• 	 

'•• :1** ,Pit,rnotórii-- Lati de uairliebt/IJA 
• • 	• PPet01;1ii -Plée:è? 	 

•pi:ateto.,.o•-gxrndr.,:z.~10~1~ 	 ",, 
/16111196$: filho de José 	 • .• • • . • • •. • • 	• • • 	 • 	

es, 
  •• 	.•• 	• 	• 	 • 	• 	• • 	 • 

portador. do RG n 0170733 92:SSP/i3Ae.„:dd.:CFF 	 .residente,na.Rua 

Otávio Mangábeira; 	•:Cagav,•.Bela:.-11jsta;:.:Guanantiff3A;;,ipodêndowter.f_encontrado 

tarnbpm na sede 'da PrefeituWMUniciPal•de,GUanant1/13k.lpdálitadarmitPrapa.Hehrgye 
Pereira Donato, .• 90, Centro; 	 deriPrriihadõt->;"Có 	41.-filtsádos. 
celebram.este.comPromissõ de;.ajustarriento,,tiiriforme .as?clauSulasio:corgh condições, 

• 

expostas: 

.081DERANDO::,.:tgre;•:,iioS:-.Aerrríos. • 9, .11 

zelo 
 

ConOM 	Feggri; 1 ~„pelo efetivo:!,:tetOONV:.dçn - 
.Poderes Púbiicos..e;doSI.;ServiçoS.:-ae.;;releVánciá-pi:61icaaos:?: ireitos:,,::assegurados,:na• 
Constituie4.:ea defesa dá'or.dern, 

 	. 	. 
e,individuaiSjriditporilVelk. • 	• 	. 	 - • .• 	-; 

CONSíDERÃNb6..que a Lei Orgárnca Nacional do „.. . , 	. Ministério 	. . •, 	. •.: 	= 	. 8 625/93 dispõe ',em' seu ,-,art. :25 VI que incumbe' ao -..Ministério'-: PúbliCti -.exercer   
• , 	 . 

fiscalização dos . estebeleomeptos:gue-a6n~191;  • 	 = 	;.,_: 
. 	. • . 	• 	. 	• 	. 

	

CONSIDERANDO ique -.CoMpéte. 	 inspepidilai- ás 
, 

.entidades publicas : e partictitáreside:atendimentO e OS:-prograhiaS':de::ctâ trata_esta Lei 

adotando : 	pedirão j4:::•médidãá:administrativas ou judicia~s'nec essárias àr:rer~aeção de '. 

irregularidá0et 	 preceitua `o artigo': X74, :inciso iVIi, do 

EStatuto:do Idoso. 	 •: 	 •• 	 
• • 	•   	„ 

CciNáIDCRANDO. OÁiSPOitO'0,artigo•236:dkCiiiiititilkWEederaljüe: reza -12 

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

sua participaçãoa ;ton:¡¡inidade'•-defendend&SUá',.dignitiadeÃ ,ti.ehifeãtãÊ #:Ihátántindó- • 

	

. 	. 

lhes: o direito á Vida;- 	 : •• 	. 	•••• 	: 	• 	. 

CONSIDERANDO que uma das diretrizes da POtiti6.à:'Nãéit«náIÃO'IdõtóVft 

ietLande  desátiiaadd ê.'seMMitW2diVeriddiegéber:do privados prestadoresclkseriçoSi- 	 - 	-• -- • _ _ 	. 	. 
Estado/Entidádés uma'aáistén0a.a.,silarcóndigna;- 

 ••, 	• 
2 

• 

40, VIII da Lei 8.842/1994)`a Priori?.40 dpatendirfiento do idptd`eM'iSrgkis públicos e 



4. 

-.CQNSIDERAN osoy,,,pOr.:50a 

Proni6torla de Justiça de ..0ParnbYBA 
tMisa 	e.i5Odá.coiebeopda. 

,PA iNisTÉMO;PCis 
DO.ESTAD-0011 

vez; .trilhou-de,:fárnià exaust va a linha estabelecida peta Constüúïçàó Federal,)oètilive 
expressando . quant0 .a primazia da convivência 	eE comunitária;: como. 
exemplifica através do artigo 3°.é- SOU,jaarágrafO:4hiC0'. inciso 	 '010109,04. 
família dá .Comunidade-'4a 'Sá-dedada:é do poder;publico .assegurar ao idoso,-.-com  
absoluta prioridade, :à etetieipãO dó direilo:4.vida,  à saúde,  alimentação,  udaç 

. 
cultura,: ao esporte;: 	 ,• Cidadania 	li é a e, 	. /lidada; ao- 

respeito e: a: convivência,faMiliár e.•COMUnitária;Parágrafo único R arantiade ..!.10:1000, 

compreende: V .priOrize0O, 	étandiMentO 	idoso 	'1,1à •000,:âin 
:000770Mo-0o "•-atendimentO':.mit4rii.é.kãe1"&4# possuam ,•ou• 	• •• • . • • 
• condiçOesd.W•manütén0O"'daPreiPita:Sbbitiiiiid"I''' -' 

. .CON011)E0A0Q,que..a. Lei;cegotikák.::tia - Niá'tob'Cia.:Sociák;.--44pAt...;x4èí. 
8.7421.1993.), em. seu-aitigo..2° .inciso1,;;prevê`:que:aAssistanciaSocial:ter r~':por objetivos "á:. 
proteção à famíliePt. mateinkfaçk è infânPlai- 	ã .ad_ole hce e:* ',velh c8 

CONSIDERANDO o diSPostdna-NOrma.:Operacional unico 

da Assistência Social (NOB.— 	2005) que tern_corid.umods pnnclpios'da,.Prcteção:.  

.Social de Assistência Social' a matnualidade socigfamilw.que:de sminar,q 	,  milia: 

deve. se?.a.Pokida ti'hír--00010e Par.e.PstgknOr e.t9,f'N./29P191.Mk-s.uAtergõs na gija • . 	 • 	• 
na educação de'suas crianças e _adolescentes, bem comopa,proteção•404çus_l 

portadores de clet7clencla ; 
" 	 • 	 CONSIDERANDO,.portànto; que á impa legal norteádora da proteção.F96.10 . 	. 

do. idáso é a. politiãã :de".06-,ãtilaMento",,:pridrizando-ie-w.COriViVèricii-dg kiosuo,ãmbifo 

.farniliar,.triantendo7áe.teusiiinéOlot e;participaçáo jUritO.Íéoriiúnida" 
: 	. 

ÇoNsIDERANp0;.:tpritudo,„ 	.:a 	 4:00 célúla :,solta 

contexto, dai a própria..CbrigittMOiFtidei:alMints4M.:etteoéeeã--,. -0ifião, 	;çgie 

'a família, bese da sociedade, tem espedial proteçãó dó` atado 

,CONSIDERANDO ;que a -politica-de priorizi 

junto à sua familia presáupõe também 	retponiabilida 

viabilização e protnood, 	paááa, naturalmenieipà o ue.. 

iodai de proteção.  



caso da i "I e_ 411.! •1!!Át le- • 	 À.: 	• 

próprios ou da prOria farda;: 

CONSIOERÀNDO:.tarnbern.qUe.r.em go 
	

;;pari grafo ;(11iiCO. ,;P: referido. 

• 

CONSIDERANDO que-o Decreto n° 48‘/98; que regulamentoli a Lei- n° ,  
8.842/94, em seu artigo 30, :definiu por modalidade  exilar atendimento, em- regime"de 

internato, ao idoso sem vinculo familiar oU sem cordições ,çie prover ".ã .prOpria 

subsistência de.modo a satisfazer 'ai suas necessidades.de morádia,:elimenta00,:saúde 
fr 

e convivência social, aduzindo `ainda, que' e'estittênie na e asilar ocorre n9 

Decreto expressamente,preViti.qüe o idoso. que-nciie a rheios de .prover a sua =própria 
bsi  

Cios, -p9.10 Ptrit9 
Federar e ;ielós 	a-; na forma-cja 

a CONSIOERANb. nessa linha,.. que" o artigo 14 	Pótifi, ca. Nacional , do    • 
Idoso, estabelecei-1 como cOmpetOcia dqs 	 na área:! 
promoção ë:° assistênda 	ettimtilo criarão.,de.:incen ós..e de alternativas  de. - 	-  
atendimento.ad idoso, dentre ales as Casas,Lar, t. 

CONSIDERANDO que:
.. 

MuniCIPIO:de Güanarn i'nãó:áfe •Urnioãaj próprio 

de -abrigó publico destinadói 	pessoas: :abandóriadai; -idosos. e, ,defiCierites,,. 
desernpenhandó este.,:papel .ASSOCIAÇAO.B.ENEMÉRITA:D CARIDADE LAR DOS 

VELMINHOS; 

CONSIDERANDO que, após .inipegógi 	 r esta. subscritora:;: • . 	• 	-.. 
contatou-ie,que a reféridaASSOCIAÇAO,"em que pese desetripenhár'um,pai 

em nossa 	 vem descumprihd,o, de: .forma..-reiter,ada, 

regulamentam as InsfitMes-',:de -.Longa' PermanênCia, .espeCialrilen 
; .4.3Eão 

individual deacompanhamento:e má adminItirMo--financeira-;  
• 

{cangueCONSIDERANDO que,; atúalmer~te, há 54 	. 

.doritre,: joosps» e .140floiorm;:.:-#09aop4 na Aaspcpk' Q.-lágSgM 

LAR- DOS; 	 .  

àsitenciars_IpteyitlentiáijOs'i:gerandOi.:.a.Pitoximadainepte',',.::•re 

• • • 

etrel e V ante: 

AUe 

,:qUe .:taii e 

escassez 	 talinient,0010 AnA40-410' 	"ripa: i,de jpiáno. 

quatro) internos,.  
RITA DE CARIDADE 

receber 	benefícios- 

menÉal auperior ..a; -R$' 



MINISTÉRIO putic ,01 
DO. ESTADO DA BARU Proetetpr4 de)4#k0i4e.:400 .hogrOtilA 

.Defesa 040-0:eda:•fessogro"Óérkiê;làã ,  • • . 	•  

45.000,00 (quarenta e:cinco' mil : reais), 	-.:7.140,00 (sete Mil;: cento e  quarenta reais) 
de repasset dos. Fundás,Ée4ral, EstadiJaie.M.UniCipal (FNAS;:=;FEAS:s.-e respectivas 

, 	 • 	, 	 . Contrapartidas 	 00), somadas-AS doaçõesseniaháiS.iefetuadat'pelo titulo' . 	. 	• 
de,capitalização •".01..109 '8RANCO",-,renda iriCOMpatiVel,portantbi,:coM.Ãs-constantes 
denúncias de rnauSa_tosAPS.10.i9S., Pfeita ihaeeqOada;é escassa'0:00101510°.;'-'4ié"  

quanto consignado no Oficio-n:, sIzoleCtO COnsOio Municipal do,IÃoWe4:j0,0ortador 
de -Deficiência, dorido. contã 	precariedade da .higienizaçãb:  hat-, iependên'c as dependências do. 
abrigo,: ausência de": nutricionista no ',vadiá de .fi.nooroot: da,  Unidadeescassez . de, 
profissionais cuidadores; ausência.de- armários..:ifidividuoà.bwdornútrioA0,@f01,105, - 
dentre outros; 

CONSIDERANDO:  CONSIDERANDO qUe::tbliáltadO:29 Departamento Vigilância;, Sanitária  
NOLlni0Pal de GibMarig?1!  realização de• VistbriafinSPeção:--;na.,:•mencianaga",:e#J4-09. de 

longa permanência restO1.1..:pOntadà 	.descOnforrnidades 
sanitária com data de validade.eXPirada:.desde.16/01/2017:;aus#ncia 	..3p4p.,:iiquido 

papel.toalhe,:autênciade'ratb;eScainbteavel n..'unidade;-:ausênCia:49;Atoyek;?:fiino de 
limpeza inapropriadp, .áusência:de :carrinhos •de;-"t4,Orte a:-.iiigieriigação,:auSén-Ciá de 

identificação e excesso. de. lOtaçãó.hOtdOrmitbribs'i'portasá -janelas.despro4dãsde tela- 
para .proteÁo de vetores e•piagas Urbanas,-, janela coMf„:4ildroesOaçado;::.a. 	de 
acondicionamento '.incorreto das:  alimentos, . .,ausência 	Oreriq.arrient-O ide. 
resíduos em serviço de saadegiá.575/576); 

CONSIDERANDO que, no dia 27/07/201  a: enfermeira.fiscal  fiscal COREN- 
EiA, Subseção Guartambi,..pABRIELA DE ALMEIDA 	• 	 A: 404.727 ENE. . 
aoós realizar inspeção ain - locõ!'•na ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE ,LAR j40 

DOS VELHINHOS confeccioribu- o,  relatório de .11s: ..31014, noticiando inúmeras 

irregularidades, -a saber ,dirnen3 reduzido de-:.profissionaii .ParaMencier a deManda,da 

assistência de enfermagent ine*istência .de: enfermeiro na •inStitUiçãO,:' contrÁnando.  a Lei 

,n 7.498/86; ,ausêntia de registros nos. prontuários dos-elOge.Clo,si,álánl.de„infortnações 

desorganizadas; situação .-vaáinal: desatualizada 'dos internos, 

impressos referentes a...aprazemento e ,Otie.c.a  ger!) 	 de,...cada 

irioso/deficiente; ausência de: regimento; interno, manual:de nornia's•e, 	protocólo 
• 



átenociíntejral soi:Ideo.OIdOscçontreouto ...„ • . .• 	. 

operacional padrões — .POP'S; atêmdeiriáistência..de PlanO-.deAteriçãO IritegraÊÁ sp04e' 
dos residenteS; por fim, compartilhamento: de materiais. 	iene e roupás pêlos. 
ido-sós/deficientes,. o qué propicia.- õ" risco. de-dOntathiria 	.ptõl "ra00 de í‘oeMas 
contagiosas e. infedçõeide‘Pele ehtré os: abrigadoa;: 

CONSIDERANDO -que, no dialc110/.2018,:: .ASSittente:§ddiel RE.A.:01mA 
RODRIGUES TEIXEIRA' PENA .realizOu:::Nrià-ità,,. entrevista ,E§.:_gooMpanharnent9s... dós 
internos .da abrigcrAssociAçAo. BENEMÉRITADE  CARIDADE LAR AOS VELHINHOS 

ao final, 'elaborou o-  relátóri0 soCiat de"; 11S.- '315):322,appn 	as.. inOineras 
. irregularidades,- ainda não cuadas acima a ociosidade dos abnga os-  acaro owerrt razão. 

da inexistência .de projetos e:.Programas_JnititucionaiS; 'ausência de:..acompanhaMehto 
regular.. e' peiódico- 	 PSF::do bairro, :ausência 	medicarhentos 
dispensados .pela. Secretaria.MuniCipal 	 deOitadk as .:oSosabrta-CIOS.", 

. 	- 
carência afetiva; número considerável de jdosos.,,e .defiCieritei acama os' sem qualquer. 
assistência "lisióterápica, e 

CONSIDERANDO.:: Q  quanto 4j0méntagt  -At 
avaliação .multidisCiplihar•  :,realizada 'pelos profissionais 
(enfermeira), FERNANDA 
(fisioterapeuta); JORDANA 
de Souza -FigUeredo (nica 

,CONSIDERANDO que em' inspeção.  realizada:por e" ,:.abliScritorai.-M dia 

06105/2019, restoU doMproVado qué dezenas.  de internOS.:aposotayarr ~tolas „ha 

,:baift0,:ParafSõ; 

Dra. ÉLiog,  1:NANE :ARAQ4P•.:RRApo ops:.sANT:op::FoNsa. 	diagnosticada 	.441 
como Escabiose (sarria),..:,MM õé-  :reatar.::'dorifigürada":,.. 	domPleta: ;:auSência. ,  de: • 
comprovação. 	 NEMERITADE- 

CARIDADE. LAR :D.0s,Vt4HINi10:;:,ej:410goe asem 	 ti..í.e7..:récurtos 
• . 	 •, : 	 • 	• 

públicas; ausência de-  progragas-. inscritOS 	'Çonselho Munidipal da Pessoa,  idota; • 
ausência de". plano, de, atendimento individualizado do retidente; 4Utêhdia.-de. Obro -de:: 

SILVA (nútriciónista} ë Ï- 

RIA:PEREIRA'MONÇÃO:Xfarnia 
em cad idõSoe'defiCiérite.a 

8I52: referente -.à 
:SELVA 

A:GUSMÃO 
ayara• Goines 

pele, que em consulta realizada no local pela medida'  vinculada a 



BA 

e 	a com Pendência 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
co ÇSTADO DA 13AHIA-2  

-• 	 . 	• 	. 	. 	' 	• 

seguinte Ajuãtamento:4COodOíá't  
• 

CONSIDERANDO'Odireitd,aO:réSiieitõ.:iiti.:idt*Otõntitte,:ba:iinViOlaPifidade: 

da integridade fisida,- 

identidade, da :éii.itahôMie; í,de  
:pestOaik, :bem "como é;dever detodos zelar pela.dignidede :do idoso,  colocando-ó  

• 
de 9iial4Oet- Aratainefitó.:006ia44-::ViOléeità;' . 	. 	.   . . .:vexátóna 

 . . 
conforme reza o arti oµ;10 =::aná ráfos `Z°; ë ;30 do Estatuto io Idoso firm 

- • 

CLAUULA PRIMeIRÁ. 111111,110(0 D 	 PorPPNRIsee,-e a 
repassar; através de conyénitiltermode copperaçáo,ASSOCIAÇÃO13"ÉNEMÉR1TA' DE,  

CARIDADE LAR` DOS VELHINHOS  e -demais::Institui 	9naa. Permanêficia ,;que 
vierem a,ser constituídas, desde 'que-serryfins'lucrativos,  sgye.' 	men.1PeSSOPs-idosas,ç 

•• 
..• 

deficientes provenientes da Cidade,de 	aMpi,- SediadP•P9..NfOrk 9,n:134rÉP1910, desde 

que.atendam Ot critérios e'si eXidênciàs neóessáriãS;-o vatemetisal46,..ÍM:000A0 (oito 
—til) reais, se contar com até:30: (trinta).  çirigado(F1$10.00140:tifei'Mit)-Milsi3O coimar 
entre 31 (trinta e um) á''45,'(CiUartrite'e .ciCo)•4abrigados:;• 8$10A90,00:(deteMia'01) 
mais, se contar. è-om aCirha:.dé:4"6:(quarenta e-Seis)ÁrigadoS, COM á finafidade- de-que às. 

• 

mesmas .possarri garantií. 	Contratação 'dos ..prófistiOnait-:exigidOS-,  'pela zieãisiação 
pertinente. 

, 	.. 
ANAM, I;.compromete-se a. 

r.:.7npreencier estudos nc .sehOo..0bpre-.p ':ato;  poroia 	,:çoano:.:12;- disciplinar do ..e. . . ,. 	....  
r..-zilitica municipal ..para:,aOirjgostinaiitu, 	de longa'-•Perrriáiliiiia:- n • MUNICÍPIO DE  . 

• • 	• 	 - 

• c_LAUstn4 SEGUNDAI. All.M.010tp 

CUANAMBI, no praiç.i.má)dái.q..,e-1.:*(09n).11195es.; 
Parágrafo ünicó.=Referido.ato :dentre outras:. 

metas a serem..cumpndas1Pg109-',afrig5ni, frivi9r.4.eN:Inra 
!nstituio.es de Longa::.Permanéncia:para. Idosos 
vigas; imporá ..a 91:gig400:.  de. SÉscaljza 	.dás vi .. 
Cuanarnbi_es InSiOrções de: Longa,. Permanência  

capacitação e planejamento na,,ftiea.gerenci41:_paraogest 
r:eus funcionários g outros que se ererkneceSsMOs:: 

enfada  

a 

ções 	 uãrdiretrizes 
:trabalho das 

úmero máximo de 
o  WitiniciPio . .de 

oração'delj!ojeto--de 
ntidádeá -asilares-  é ores  	 

. 	WP 
alme.41 

MEL 



• 

uartârn IMA a! 

.4'0m officOdego 

-C : USU-LÁ:::#OCEfivç.i,Nr4 .fodiiNt.-0', joali0 	or2-:te:-..cjiÃ':. rObt .  

..... 	..„.... 

(COntelhO MUniCiPai::dà--  IdOsO;: ':IvilniStério.,Pàtilico:   e outros) ., os: rooitoà;:..:pest'm.:-q.,.; .....  
./erbas  
. . .  	. .p 

ibli caS
.  

-: destinadas==
k 

. manutenção :4s,enti.   eái.40100.,..    00 00..  0  0.  .sem ,fe i4 . 
..uctativos, o Município de GUana.mb

.
rCOMprOtéte4 .‘ tootêhommee,ktenttati

.
t  .-. 

:.. 	_ 	. 

BI; e-sã-tem:4-0o etsã 

ril-MuAçáO 
sob a tbildi0O de desassistidas, abandonadas, sem família ou sejam vitimas devio1ênc.a 
dornestiCe,PreCiSandOiei.-Á4.00-00,,.pOrg:fidr0”. 
ASSOCIAÇÃO.,BENEMÉRITMiECARIDADE LAR:OOS:VELÉIIINIHOâ,(Ottxtuem• lhe faça 
as vezes), até que:seja,:ofeadO4b04OrtjOge!0!?.04:-4.:00A0w,Orn(eRier4 
arcando tOrh. o valor doi.'05,ihItsir.rio.. 01 (um) :salário-min€mo para cada rdaso/défcien,a 
abrigado; b) no caso de se:-ultrapassar esta tOta.;:o.  MuniCIplo:deG;00inbi:deyera.  
analisar táso.,a r•Casci •e, 	piêncãá oáte,f6tdásálïjtiiàiàterietÇ 'dar:.'6,-enCarhintiáinento. 
atrava..de Oferta de.otifio.Oteiós 	 • ,:en'tiOrító",:Ente' 

• , 

CARIDADE LAR DOS VELHINHOS?  .conforme:c;OmprOrniSSolassumidOlaAta deRelinião 

anexada. à:fl. 2$9 

:ciÁusv4a..1:0 A (Ir MUNICÍPIO D 	ANAM   pm: e, de • 
fornia permanente;:pelo•;niereOS .unia--vez ae.a 0. :rti, ofereóer 	 .......... 

ptanejarnentO- rla•:•:4rea-:•gerendial.,:para.,:OS: 0004., 0À4.:,00000e:dà.:. rpgçcoOet.000 

asilar, uma :vez 	ti:44 precisam, 	 r,soa:s 

acges.00m base iem um;planejamento .e adotar'.rotinas, visando 

• CLÁUSULA SEXTA. O MUNICf PIO tE'.'_.:Q.u•ANAmat;,te ~Atopeto em -

manter, enquanto -.se fiizer necessár o; i'dlopttó..da:rede:. ciiriveiijáda':•:00tieyáNci.,:en::tOnte 

..MOS 	 Pegiirattoo:i 
PerrnailénCia.. 

dUktiSOLA:PU 	,MTA.. - 	• 	•• 	• 
:üstrumento, as. seguintes obrigações: a) garantir o„direito 
de .abrigarnentO, para: as.:.peSSOaS;JdOSas::.e 

. 	.. 	 ..- 

responsável pela execução;.dk , pclitic a • d e.. :as
. is tê n c  :a ,:•!  0 ..• 	 dera  se .ft át 'etii, 

Ofertar. O:senii0 de adOlhiMento. á estát:pessOaS;;:CylOtrieCek por:. 	O•;:incieteifrninada,. . 
e .mensalnienik -10Q :(peo.,::::frogos:•oësçoiw./..;*,..4.  ASSOCIA .•  



PAINI3TÉRJ0130131.1C0 • 
po Es.meo pÁ BJWIA uanahibliBA 

ceWkoMdíncla 

as :racteristicaa::e;:p00004.00.•••00',.,1paO,-• .;e.:,deficient rsíladofacolhïdõ de forma 
semanal, eventos,  

•••.. 
CLÁUSULA 	• YMUNiCIP.IW  •• 	•  . 

Manter-, anq4anto.aa.:t.cgçr:.•-neCesfiãiiOïa.Mjótik. 	oiiktariiii),:tiOtáa., dar:. 

assessorarriento, 'urna 	 ' 	 ã 

ASSOCIAÇÃQ.:BENEMORITA:t5Ç.ONR19"ApÇ:i:PRop. •• 	• • 	• 	 . 	. 
cardápio semanal, visando buscar 	thelhorqUa ida' e: MOS:: aliniehtO&Sertitidds - aos: 

	

. 	, 	•   
idoSos 	defiCientea.,. PánCiPalrherite aqueles que são péktadóte•_-d¡if:dcienOt..dOmo 

diabetes, 	 eiC, acompáÃhía i1  

aliniantár•  

CLÂUSULk‘OiTAVA:. o :de 

repassar á verba: COnveniada: naCLAUSULA PRWEJRA":,Ãté.:.-; 	 do rfiêt 
subSeq0ente,:,  IMA • tOiTtO;,:6.0derárStitperídert., 
Anterior de .30 diai; que.-:daigartkdeifazer ó rapasse.ã.g..P::coriofr4,0,O.Á.00Q,0 
de;cumprir as. 	

• • 
ço,n0ke PW.A.:OPpr.E.Nist4410::PtesenN,Octirrigrite.." • • 

• 4 	• I 	 • 

PAr4gra4) 	 MUNICIPÍO 

. 	 _ • 	• 	• perfeita continuidade na prestação_do servi 
. 	_ 	. 

ga 	 coPatágráfó.SegindO;A,bot 	 t 	a:piger• 	a 

partir dá 'publicação do:att. normativo . 	• 
	

• 	
r
.• 

 

13 A19/2014), hão :POdehdO-árapasSar 90 (noventa) dias,, • dá presente:data;.  
podendo .0"roridgãr, .uma: unida :vez,, 	(trinta) ,dtas,,•;_ e 	ie.:.'dãVidamente-, 

BI çómprómete-se •? 
incluir;; na ava..P_tograrna 	in6íádá.( 

4 Markt4enção',  dos.  CON • 

justifir.ado. 
... 	. 	• • • 	- 

_ CLÁUSULA NONA. :ASSOCIA' 	.t:..'BEOR  ... 	• 	• • _..••. 	.•.. 
DOS. 'VELHINHOS". petá'',:fàzeratISrad tedebittentO deit,:-Váltitet.tenVeffiáddS.,-deVerá 

coffiprOmeter, no [ninho, com as seguintes obrigações:aYAfastardã AdminiStraç.ãoitual, 
por, no, mínimo, 06 .(seis) meses, podendo ter 	a.  6 por i 	.iietiodb,•as:Sfas. 

ZAIR AN 



1 

•-• 	• 

2a 8.■;:i.knotoois jusiiee „  . 	• 
t4Éészi:ddmáici, e idióc!eiki.6,ko . 	• 	. 

;Al=6,M15155 jãyèsfigstktiOrneandO-te tOind:''iriterventor-•,•ïo Padre SAO.,SILVÁ','DE::;sv. 

TELES,  brasileiro;  solteiro, 	JOSÉ 	'rgçOs e..N.1"tokt1LVAi,natural  
3oquira/13A, nascido em ,20/01106;  rpOrtador do .110 .n...00ãt'.67.896:  e. CPF • 
958.676.605-59, que terá amplos poderes para genr e adminiátrara inttitUlOg de tong. 
permanência, especialmente .no..qua:partine à oirte 	 Odergi..3 
aplicar Os., vãtOres re-ferenteS::a receita institucional naquilo no melhor aprOUVét,,.déS0..: 
que. docurnéntado e prestadas "as"devidawtontas. Oatierkao:interiientOr;::11 Admitir novo. 
assOciados,:de acordo:  com o., :seu,:eát.atui,o; iD'Oeciwar.;:fiüta 	 para:'Oj3:- 
cargos -de Presidente; Yice,PreSidérite",,, Secretário 'resOUreir6;:eit.:.-400:.-04Ag.da 'Çf•9!.11' 
iholbSerVãncia do quanto previsto .0eàrt.,..15°.dO:seii-gstatüto'..krart 4° :dó. seu ËFtegimen 
Interno;  além de Contar; :eicdt.iSiVarnente„ com,  a-  preSença das: ,pessoas :.que. torah 
recOndütidás:aOS respeCtivottaitOS (Átp.acoStada.:4 11, 4.7'0'09:rPe*.:4N, 7781680)::N 
ConvoUr 'e Realizar  nova eleição para: os,' pargo! .cie. Presidente, MêéáPrésidéhfe,  
SeCtetàriO•:e TesOUreitO; •apit4;'MOurid_o gr•prazO;prevISIO''ha -:allfiel'a , a7' deáde: 
adMitidO. Os novos associados: 'Entioanto:nãO•-• reatizadO: :'eSC:Mhi0;:''OlhieléhtOr "te1:1, 
autornatiCamente• 	Mandto-, renOVádO',. IV) • Realizar' eleição 'visando . 'eabblhet 
COntelho FisCal; após otattridd-  O praia PreVját'b 	 tge'.adthitidO'bs 

novos átt-ociadoS,:b) Não 'rejeitar.idosos .e-defiCierites que hão posSUarn.renda-
são pOrtadOres • de. limitacOeá;:fiSiCaS. Ou mentais (idosos dependentes),cj tatantir 
Município de Gçiariartibi: a quíntia:tritnima de.10%.de vadasi:sendO.'-qOé.Se'rOartedOnda0 

para mais;  em caso de dit.iftláír; ':EiOrOS.O.r4(:_• tOthest.r.iMente''-a: devIda préO0O 

contas dos recursos aplicadOs; planilha de:..petsoal 	d a cOntrtao ,e nome dos...idosos' e  
deficientes, bem :.:como- manter livro .001iirário - deStinadO, 	 registrar as, „doações, 

financeiras recebidas.; e).:OsDiiett‘s 0-'3responS4els."'OgnitOS-,.de■ter4O par.tiOPar dr5s 

cursos de capaCitaçiãO getenCi0 Oferecidoi: 	 f):Arcár..coni 

todaS as deSPetas 'decorrentes do vinculO,ein pregaticio ,ericaigoS Sociais •Obrigattiriós, 

devendo.assinar .a carteira .de trábalho.'ou contrato.'de. 	 COnfOrMe 

cada eaSo; à). Manter como PráfisiOnais -OSSOS:: qoe. .:Selarn.,qualifiCadaS..6 que :não 

possuam qualquer 	 dã 

instituição .até: o 3° graw' h):Apresentar ao.,MUNIdPia DE ouANA guí. 	dias' da 



minnsttRio.Otiiújdo „ 
ÓQ ÉstAtio DA wiiitÀ • ...,. 	• 	.. 

• - jo$0çk,-efg.GuOnaM#1/BA 
. . 	„• 	

Pessoa 
	, 	. 

• • Doese40).(dàsoe4;Y::coep.tr. kiffáéià ..• 	• 	••• 	• 	•  	• 	• 	• 

assinatura ,do conVénio, objeto deste TAÇ,-o-Certificado:expedidp;pelci:CopseMO:Muniottel 
do Idoso" e o.alvará sanitário' expedido pela.: \ifollánda;:;à.áriitkia.:„.et:OCiPal em .j)lena. 
vigência; i) Solicitar à Secretaria de AsSiStOcia,SOCiat :do  Município de 01.1000:01109er.n 

e estudo .sociel antes de :ateitár;o.ingreSSO..-de 'nOVAS. 004,0aS:.idoeje00009:iike....4 fim 
de se proteger os verdadeirOS.USUirloS•dá•esSisfêia .sociej)'MapteregierO atioliladO 
de cada idoso, em conformidade 	estabelecido,:no Ari 5.0 rtçiso XV,,  da Lei 
1.0741/03; k) Comunicará Secretarbít MunkiPef 4.1Pj0441-01Rgo.Cial.:OurCdhgéherilwbeni 
como ao Ministério Público, a; situaçáô de abandono farnillar :do:idoso raii -Auséricia de 

-identificação civil; 1),Manter -atuali?ada a carteira de YaálneOci:de.sejalán.gadOs.‘e seus 
respectivos prontuários; e, ."rn) ProvidenOiar acornpantiamerifta rriediàã e 'odoritológicd 
Periódico e regule s•doS:ïgkbr,i¡jados;,,,::especiairnerite84uèle.s: . POrt.adOr:Aside:¡: doenças- 
crônicas, .na. • uõidád‘:.:4é:: 	 hte:gigoidájhb.: 
prévio, inclusive, nos cajás de atendimento doMiciliar.. 	 ' 

Parágrafo 	 'sér.  
diSponibilizada a petsoã'idoMdefidierite,40:. 0);;VenhA-:?Afaleter.,:.b..0::.e.eitierido. 
seio familiar Ou 'Venha. a reSidireM. OUtralrSttiAçãO;..e•fc).:AdifgrOSar*:iõSttuiçãO'hãO: 
tenha nenhum 	de :renda:. 	-. por:qualquei.:ffiotop;, passe.. a contribuir 
financeiramente: . 	, 	• • 	• 	• 	- 	. 	• 	••• • 	••• 	•-• 	• •.' 

• .CLAUSULA 	 R• 
DOS VELHINHOS, no.>prazo .de t20 (cento e;vinte) dias, Ase compromete a sanar: as: 
irregularidades,..epOpt‘jes.'40::- eiatÓrio. Corifeo0onadopie,'.i.:?;âil‘ri,",-;$eriixárjetiii:Ocipai.-  • 

• 
(fls:,•34/35),.!erri ..etpeCiak:deVO;aprootor..M -.alyar4.:w049-':044g00e00.04O';Peloi • 
órgão sahltário.cómPetente;  .deAcOrdo  com o'estaPeJeCidina_Lei  Federal 	6;437;. de 20, 
de,agosto de 1977.e comprovar inscriçãO de seu programa junto ao ConSelhO4o140sO, 
em conformidade com. O ..Parágrafo Cfrdoo.„, Art. '48.':da:,n° Le}1074:1 de ;2003, b) 
providehdar sabão liquido e, papél:toalha:nas,-dei:«endênOas:.Cia tfilidede,,.betn como raio 

esCamoteável; c) adquirir • e instalar .chuveiros 	 suporte,:.  .á 
higienização, tela de '0040 doítVetóres• e pragas urbanas bet.portaS:e.janelas,i=tudo.ern 
quantidade comsativel oorrv-á mhidádés-é'ão núrriefd.dokiriteinok:40(Widenciar ollun de 
liMpéia'_aproptie.dO;.:„.4)-  identifidaf,'•e. -CliMiniiir:À:látAçã-o,:hõe.::-):1Orro.41'.i0::::'0):':proffio_sw o 

•. . 	 • . 	. 



Promotoria 
Dek4": 	Ô,  

profissionais de limpezweni númerocoMpativel..com a luanjiçia e 	rjgados; d) 

1: Grau de Drpáàánciil: 	 rigg4;:4àí •-• 
"6 1° l'1.95°$.ou f.raçaQ• Por tu 	 • 
2- Resppio.ci:iecn .dei'è suit tOrn .44 ik 	suPe!Or e  Mssuir çarga'  • • 	

j°7 

acondicionamento adequado dás' alimentos-  armazenadok OHdispOnibilizat Com 

frequénçia 'e regglardade.,:material dei banho e de higiene :pessoal • In ivic110±00á 
%sabonete, escova dentária, roupasíntimas); 

Parágrilo PriMeliO. DeVérá ainda, 1102mesma-. zo:i0st.zíkOlecido' na 
Cláusula Décima, realizar avaliação da funcionalidade de seus a 04Ps.. 	fim dê 
estabelecer o grau de dependência dos idosos 	deficientes, 'de :a 	o com OS 

parâmetros estabelecidos pela Resolução de.Diretona 	1.0 	 n. '283 da 

ANV1SA, de 26/09/2005, pâdendo, 	'assirn. deseja 'fazer -140 40„s - r9iPtOos 
confeccionados por equipe, rnuitidisciplinar-acos 	 e planilha,,. e fls. 
549/554; 

Parágrafo; Segundo: • 	 eSteSh:•00.9s,j .caberá` 
AssoOlnAO-BENMÉSITA: 	ARIDADR.V■R pá.V.R1HIMOS;..er.Qpat,cpri&córn.,P--- 
MuNicIRIO: DE. GUANAMO,,,eStabelecere::CO 	r•C!' -nOrnera' su 
cuidaddres pare os-abrigados!' 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA A ASSOCIA 	BÉNEMÉRITA DE - 	- 	•  

CARIDADE LAR DOS. VELHINHOS í 	 a serem cedidos. pelo 

MUNICiPIO DE GUANAIVIBI;:beM como peloSparceirdi conitenteSdo"'ine)to,,:deVerá, no 

prazd de 90: (noventa dias), desenvolver prbjetdi.e.: PrOgrainát- de ,incentivo 'à 

reãonstruçãd.dOS liçoSfarniliareS:deiibrigaddS,OnfoVeridãOà-ilkiPagd:dakfünfijas 
ha -atenção cüidado com :OS:idosos e defiCienteS,•iiifirri de :Ciitiiitioii::0:-sanar,,a'séris:a0Ó. 
de.abandonoi  fortaletendd'ot::leçOS•ferniliarett 

cLAusuLÁ,:.:•ritcima SEGUNDA. :Á Ass0c, 	.BEOpilaRITA, DE 

CARIDADE LAR DOS:VOMSOS; no•:pfax-0:.te.:30:00n414(aN.',deye 	contra 
• 

Respcitiabef Técnico 	 . que ',responderá 	 jogo à 

autoridade Sanitária • local, jáyCdritrater Orn::pofisaieipaicogy; qtrp.a. 	de.;#1yel.superior 

para ceda 40 idosos; COM-..Carga,. horária de- 12 .horas por;: semana, c) :c ntratar 

. 	. 	". 	 ••• 



¥11,11SitRIO P0i3LIC.0 
DOESTADO DA BAHIA 1. =Promotórla de Justiça de (uahanról 8A 

Defesa Tdõ Idõsote Pessoa com .Defidêncla 

contratar um profissional de Sakide Vintúládo sua :equipe`de trabalho,, devendo exigir 
registro desse profissional no seu respectivo Conselho 4e6jetteá: 

Piágrafo Primeiro. A Instituição _se compromete >a realizar atividades- de 
educação permanente'n'ajárea..00:geront010010. 01.1.-0.biOikede:'40Éjkg.tatteChIOamente 

_ os recursos humanos envolvidow-na prestaçãbvderseryiçOs:aosidOsõs e aos deficiàntes. 
Parágrafo Segundo. As' atividades; -apara idoSosiddcientes devei-ri ser 

planejadas em parceria e com a participação efetiva destes, resPeit'ando.asdemandas do 
grupo.e aspectos sociocultuiçait. 

	

Pirágrafo Terceiro, 	"a,:!ea!ização 	atividades 0.01 a:Jwayjstat. a • 
ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA 	CARIDADE, 	000. Ve.k.MÉi0a, 'poderá: firmar 
parcerias- com 	instituiçpes;de ensino} superior zs'ediacjas:,;neSta:Odade„.p0iicas- 
priyaciaá, voltadas. à :confecção' de:splanos -de ,puidadospará .-os:.idosos, e deficientes. 

abrigados, f9rrNiad6S'P9r.::0r2o.f0§nrP.Sooys.là0as..',404,09...tketNicaoo. 
clikeuLÁ DÉÇIMA TERCEIRA, , ,BENEMÉRITA DE 

CARIDADE LAR DOS VELHINHOS; deverk.geobfai çontrato,forof,..4e prestação, de 
serviço com o idosa;- responsável legai ,ou eurador; 	de interdição judiCiat, 

especificakdo o tipo _de: Seivi0i.:Pr:estedn:bern.:c.Ornoz::os:Ar.iitgS:et as obrigações 
entidade e do:usuário; COnforniidade.COn):10sti:V:aitidO,50.4-t:■iidij‘04.i,402003. 

 . 
Parktméefõ.PtiMeihri.. DéVérá também, Orgenilart'inaillèvetUalilado&e, com 

fádil-acesso,oS:docurnentoi::néCeStárioà:.11Stalizaçãk eValiaçãO2e:.COntrOIe;:socia1.4a 
.  

entidade. 

Parágrafo ;Segundd. pódetkiétéeititar.0~j de,alimentáçeo, limpeza  
e lavatideria„:sendo obrigatória á apresentação,:dóE roiitrato é da çópiãJdo:álViráMtnitário 

. 	. 
da:empreta terrje'."ti7i.jda. • 

Parágrafo;Terceiro. Se.teicefnzarestes~•:seiviços está dispersada,:de,knentdr 

quadro de pessoal próprio e ArealiSit.a. éspetifiopata-iosi•esWettkos 
CLÁUSULA DÉCIMA; QUARTA. A ASSOCIAÇÃO .BENEMÉRITA DE 

CARIDADE LAR DOS VELFINHOS:deverá:,ofeigperffiStalOsee fiíicãs:ern.condiçõeS dó* 

3. CaigrU,..1'ReititSei T4:tiOci? -RT da mstttusgò" 
z+  

cada ok 	wiffláiio AteiO4!IiitegelSgtiddos residentes emarticü 
" 	" 

respeitados;os 
éliboWii 



".tern Prelültá 	S',.d.eitiaiSl,:terigie,s]egaiS::.:... 

ritótOda de'Justlç  de  , 
pe0040. 

habitabilidadé,:hohei,okibme, 	 004jbWá• • • 	•.• 
peáãááitáthotuotogeede1440054ãohdo..0).w.0' 	era.; 

• 

as.-as.  

O. 
Parágrafo Primeiro. Os dOrMr.iP.S.Oev.e.r0e.-:ser..opar...4., opPOrgx42,.pa.r!: . 

no máxi(no 4 pessoas, excetuados aquetes 	que:-fe 	OffjOgra09-,qtie.1)A9   - 
haverá Prejürzek'jáara 	abrigados, idotaijOST:, 	 y g!lra:::-e':Icamp4inha de . 
alarme. 

• • 

CLÁti.SÚLA pg0tie, ONta:, 	:00:0; 	B.gNgm 	P.g• 
_ 	, 	• 

CARIDADE:LAR DOS:VEL01017IOS: deverá identificaras roupas, ,:;00'P.9SSPa!::da,  soa 
. 

• 
abrigado,. visárido,a;'00n ' en 5.gaMivjo,00a e.e;:twrnarfg.f3, 

CLAUSULA DÉCIMA 0ÉcIM'A ' 	- ASSOCIAÇÃO o BENEMÉRITA  ... 	....  
CARIDADE LAR:: DOS VELHINHOS; 00 - ;t4=0::de.,:30,:(::. •rota) -.4,•40.00:: e? 'i.,-:,. 

priA;idnciát .cabíveis visando :Prorriti/ePac;'habiiitaçpo: junto  ... ao ML  ' Nacional de 

Preit.idêntia Social ::.)NSOsie:ISOCiiiáfõi i:Oilità05'04koe d,M'• et.  ()n10.0 0; 
Beneficies ,SUI3 dd..reiendo.::iitikii  ãliiri:Si.iabàifr:ar:i OStaqUeidWiiaidies'itférenteS 
aos :benefit-itis.previdenCiárióStaSSiStenOiaiS:k1O.alÁáadOS.  

Parágrafo`- único: 'Durante o pálio:. on'4140::,6-4-rite-frehtchOié306 estiver 
adminiitrando •a.::instituição;-;este ou:•.pessoa por ele indicada, será OSpOnSáVel..pelOs. 
saques: a- serem: 	pela 	RENgmÉRIT   	pos: 

..•  
VELHINHOS,, indeperidente'oprpcuradórtcutado). :habilite' 0,,..podend0,40. for o, ?caso, 

 . requerer alvará :ao juiz-.00rnpetente-, ..., 	 ..., 

	

..._. 	4 	 . 	 . 	 • 
_,, 	• 

c.  liStiLA : diMA • 	 SOO MEMÉRITA' :DE. 
CARIDADE. LAR DOS VELHtNHÓS.;.4ey, depositar,,p. „cOjitaCorTeritTremunetada. ou 

• . 

conta:poupança de:itilik 004.:0i0Oso:41:■00 O .0perçergu91311[1:111:ini-T4e::.-giAdoyalor - 

	

. 	. 	• 	.,  
referente.  ao . beneffo(0.:,previdenOiariolaSSistertOial.:  por .00q.:..:percpbi4o),0:09:Onent„ - 

rriálitendo,;.ão registro; em  ail..!9:4MI.O.Oinp,reiige.  .eppsit0::  
t 	 CLÁUSULA .DÉCIMA OITAVA. :.Q ' 	úsliás,adina 

	

 
 ICIP 	: 	Le -a-: S$ O 	:oesgm   (0ÀO.Etujeitárá o MUN .  .., 	, 

LAR.DOS,VELHINHO$ 00'090P1,011.04k40 fil4gg.99:. . 3- - „;.: 4,.:P;"g:;!,NlYT.eals; pqr. 
dia de atraão-tiO fühdiOnartientO.,dos,seryWos,:-átualilaclalia.fOrP3 0:Ó4StiitPS: jgçii9la,l, •. 	• 



la Promotoria de Jus 	uas14,nrig/BA 
Defesa o -, se.,e da Pessoa com Deffegndo 

MINISTÉRIO p.00.10co • 
Pd EstAPOW~. 

g 

.CLÁUSULA, DÉCIMA 	 multas 0,:440 tratam as:0OtAstAas: detté,  
termo de ajustamento de: conduta reverterão, ém caso :de execuç io, ao: Ferido Municipal 
do Idoso --'se,houvere,:ha'4,SCia,..00•fiiridd.de que-trata o art 13 da Lei :n:7 347185,:  

-CLÁU.átLA"'VlOttSiMA,. O presente.  • COh0040.•::5áiAjOstanento : de. 

Conduta produzirá seus. efeitos legais. a .partir.de  sua-çelébra ó e;.terã.éfcáCiade-iitulo 

executivo extrajudiCiál,. na forina dos artigos 5 §6°, da 710 e' 	do 

Código de. Processo Civil 
. " CLÁUSULA -VIGÉSIMA PRIMEIRAS 	Timerito, do presente 

Compromisso de,Ajus‘tarnergod6 Conduta será fiscalizadd 	e.Er!fidades'que, • 
tenham.  por finalidade a proteção das "pessoas ;idosas, sçnl"Preiuíjó da  lOscalfr400 pelo 
Ministério .12táblico.. 

• ; E,, por estarefti 	adord0,!firmarb :o presente ;instrumento de;porrOrkgTiIs.sd 
quedepols .de lido achádd torgdé.me;'Vai;-assiriadd,Oelát Piesentet, eni ares.vias-.de  



IA gROMOTORIA BE JUSTICA DA COMARCA DE G DANAM BI 
AVENIDA MESSIAS PEREIRA DONATO Iftfl, AEROPORTO VELHO, GUANANDP,RA - ãp: 454í042120 

FONE/TA% 	§-45146'  83 J3532 ~NI 201110,35DI&DRI7ED.Dia 

L. 

e MINISTÉkRIONBEIJA2:,  mitdisrárnoptiairco 
DOESTADO OA BANIA 

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 23/0612021, conforme aduz link existente nos autos, pelo presente instrumento, 

na forma dos arts. 129, II 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 n. 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 (MP-BA), por meio da Promotora de Justiça infrafirmada, 

doravante denominado COMPROMITENTE, e de outro lado o MUNICIPIO 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, II 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 democrático e dos  interesses sociais e individuais 

indisponíveis' 

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

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

liscalizacão dos estabelecimentos que 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 á 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 Município signatário, tendo 

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

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

14.788.244/0001-95, com sede na Praça Josafá Moura, n°  98, Guanambi/BA. 

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 Municipio 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://vvww.voutube.corn/watch7v=de9m8dzonj48itr4783s, o 

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

sugerlutallismas 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 

públicas 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-

se a repassar, através de convênio/termo de cooperação, à ASSOCIAÇÃO 

BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR DOS VELHINHOS E DEMAIS 

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA QUE VIEREM A SER 

CONSTITUÍDAS. 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 exigências necessárias, o valor mensal de ES 8.00000 (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 contrataçâo 

de profissionais exigidos pela legislaçáo pertinente. 

CLÁUSULA PRIMEIRA COM A INSERÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO: 

CLÁUSULA PRIMEIRA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI compromete-

se ri repassar, através dc convênio/termo dc 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 

1J! PROMOTORIA DE 	COMARCA 0£ GUANAM  
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CIDADE DE Guanernbl, sediadas no referido municiplo, desde que atendam 

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

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

reais), se contar com 31 (trinta e um) i5 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 contrai/10o 

de profissionais exigidos pela legislaclo pertinente. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Os valores fixados no ''caput" &vento ser 

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

a fim de evitar sua defasagem e desvalorizaçâo. 

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 politica municipal para abrigos/instituições de longa 

permanência para idosos no município de Guanambi, no prazo de 11 meses. 

CLÁUSULA SEGUNDA COM NOVA REDAÇÃO: 

CLÁUSULA SEGUNDA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI compromete-se 

a empreender estudos no sentido de elaborar ato normativo criando e 

disciplinando a política municipal para abrigosfinstituiebes de longa 

permanência para idosos no municlpio de Guanambi, no prazo de 12 meses, 

a contar da presente data. 

CLÁUSULA SÉTIMA COM REDAÇÃO ORIGINAL: 

CLÁUSULA SÉTIMA. O MUNICÍPIO DE GUANAMBI se compromete 

em manter, enquanto se fizer necessário, e designaçgo de nutricionista que 

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

nitodi.4~1-1 - 



Parágrafo único: o cOmprOmiSsário se compromete e apresentar projeto de 

lei ao Poder Legislativo de Guanambi com vistas a tornar permanente o valor 

mensal do repasse acima mencionado, caso opte pelo fornecimento do 

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

evitar sua desvalorização ao longo dos anos, 

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 ASSoclaÇã O Benemérita 

de Caridade Lar dos Velhinhos, acostado na 10 MP 3310138. 

.,..1,*98004011131A DE JUSTIÇA pA-COMAALA DE:GUANAME11, „.,, 
AVENIDA ritWI.A.5 PEREIRA DONAtO, S/Nv, AEROPORTO VilittO suAN.Amawa.4 —a,P: 46930.000 

i'DNErSÁK  Dt,S4Sí-10-1 (3532 e-rnatiicauarisirlaárnebiinittr ,' 	  

MINISTÉra0 PUBLICO 
Do ESTADO DA BAHIA 

miNisrárno rúauco 
DO ESI-ADODABAHIA 

segundas-feiras, à ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE CARIDADE LAR 

DOS VELHINHOS, a fim de elaborar o cardápio semanal, visando buscar 

uma melhor qualidade nos alimentos servidos aos idosos e deficientes, 

principalmente aqueles que ato portadores de doenças como 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 OUANAMBI se compromete a 

fornecer á 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 de enfermagem; 3) 01 (um) psicólogo;  4) 01 

(um) fisioterapeuta; 5) 01 (um) educador flsico (monitor de recreação) e. 6) 

03 (três) 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 insumos necessários ao exercício das funções prestadas pelos 

profissionais de enfermagem e disponibilizar, no mfnimo, 30 consultas 

mensais com médico geriatra vinculado ao Município de Guanambi. 

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 juridicos e legais, ratificando todas as demais cláusulas do TAC anteriormente 

firmado. 

Guanambi/BA, 13 de agosto de 2021. 

TATYAQ4MIRA DA CAIRES 

Promotora de Justiça 

NILO MORAES COE O 

Prefeito do Município de Guanambi 

'tom  s 
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Associação Benemérita De Caridade 

  

14.788.244/01101-95 

Pça Josafá Moura 98- Bom Jesus 

Guanambi-BA 

(77) 3452-2803 

lardosvelhinhos.gbi@gmail COM 

94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de 
direitos sociais 

94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas 
ligadas à cultura c à arte 

94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas 
anteriormente 
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Nome de Fantasia 
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CNAE 	Secundários 
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1.  DADOS DA EMPRESA  

01 (um) 

Novembro dc 2021 

Novembro de 2021 / Dezembro de 2022 

30 Colaboradores 

Associação Benemérita De Caridade 

Associação Benemérita De Caridade 

Rafael Mauricio —Tecnólogo, Técnico, Especialista. 
em Saúde c Segurança do Trabalho CREA 87682 

2. DEFINIÇÕES 

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

• HIGIENE OCUPACIONAL: é a ciéncia e arte dedicada à prevenção, 

reconhecimento, avaliação e 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 fisicos, 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 FLSICOS: são as diversas formas de energia a que possam estar 

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

Extremas, Radiações lonizantes e Não lonizantes. 

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

forma dc 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 laboral. 

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

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

de trabalho. 

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

destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

Grau dc Risco 

Data do levantamento 

Data de vigência do 
P.P.R.A. 

Número de Funcionários 

Responsável Pelo 
empreendimento 	il 

Responsável legal pela 
implantação do P.P.R.A. 

Responsável pela 
Elaboração do P.P.R.A. 
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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 física 

dos trabalhadores. 

D. 	AVALIAÇÃO QUALITATIVA: determinação nas atividades, através de 

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 1, 2, 3, 5, 11 e 12 da 

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

D 779,905-9880 d, 77 3451-3721 te2 rntggbi&nOtrnall.cOni P  RUa GuStavo Beierta. 273. Centro. Guanambl-BA 

3. INTRODUÇÃO 

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

Regulamentadora NR-09 que estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 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 e metodologia de ação, forma de registro, manutenção e divulgação dos dados, 

bem como a periodicidade e a forma de avaliação do desenvolvimento do programa e o 

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

O PARA 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 Regulamentadora 

NR-07. 

D Estabelecimento de metas, prioridades e cronogramas; 

I> Estratégias e metodologias de ação; 

D Forma de registro, manutenção e divulgação de dados; 

D 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 de 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. 

779.9925-8880 ftt 77 3451-3721 	ratgow.hotrmatcom 9 Rua Gustavo Bezerra, 273, Centro, Guanambi-RA 
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4. OBJETIVO 

TG 
5, RESUMO DAS NAS 

AIEDNINA DO TRABALHO DE GUANAMBI 

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

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

avaliação e, consequentemente, o controle da ocorréncia 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. 

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

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

articulado com o disposto nas demais Normas Regulamentadoras. 

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

específicas. 

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-01 Disposições Gerais 

Dispõe a primeira Norma Regulamentadora elencada na Portaria 1214/78, sobre 

a obrigatoriedade das empresas privadas e públicas em 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 âmbito nacional 

e, 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 de acidentes e/ou doenças do 

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

funcionamento das atividades do estabeleçimeMo novo. 

 

NR-03 Embargo ou Interdição 

 

 

Trata a Norma Regulamentadora em questão do ato de embargo ou de 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, 

    

   

• - • 
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sempre que, através de laudo técnico, vier demonstrada a existência de 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 fisica (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 em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, na forma estabelecida, 

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

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

a referida Norma (NR-04). 

NR-05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 

Segtutdo 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 e manter em funcionamento uma Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes - CIPA, composta de representantes de empregador e dos empregados. 

NR-06 Equipamento de Proteção Individual 

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 tocais 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 

,S) 

 

implantadas ou para atender situações de 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 EPI 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 e implementação, por parte do 

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

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

NR-08 Edificações 

Estabelece us 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 teto; 

- pisos sem saliências nem depressões, possibilitando a circulação das pessoas e a 

movimentação dos materiais; 

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

objetos; 

• os pisos, escadas e rampas devem oferecer resistência suficiente para suportar 

cargas móveis e fixas; 

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

oficiais e mantidas em perfeito estado de conservação nos tocais (corredores, passagens, 

escadas etc.) onde 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 e 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 de todos os empregadores e 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 e biológicos existentes 

no ambiente do trabalho e que possam causar danos a saúde do trabalhador, 

NR-10 Instalações e Serviços em Eletricidade 

Conforme estabelece esta NR, a empresa deve possuir aterramento 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 de acordo com o que 

preconiza esta NR no Encante 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 e equipamentos e das áreas de trabalho 

onde são instalados, Desta forma temos: 

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

demarcadas 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 nes vários 

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

deste elevador no pavimento em questão; 

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

admissivel nos mesmos; 

• o operador de empilhadeira e de outros equipamentos de movimentação de 

materiais motorizados, deverá possuir curso de 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 e outros equipamentos de movimentação de materiais deverão 

possuir sinal sonoro de advertência, quando do seu deslocamento; 

• o armazenamento de material não deverá obstruir os equipamentos de 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 áreas de trabalho onde são instalados. 

Desta forma temos: 

• 
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• armazenagem e manuseio de materiais, máquinas e equipamentos e das áreas de 

trabalho onde são instalados, Desta forma temos: 

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

equipamentos devem estar na altura e 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 de tolerância permissivel quanto só maior 

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

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 e 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 de dezembro de 1994, a qual modificou a NR- [3. 

NR-14 Fornos 

Esta Norma Regulamentadora trata especificamente da utilização de fomos, 

especificando os critérios e exigências que devem ser observados na construção e 

instalação destes equipamentos. 

Os fornos, para qualquer utilização, devem ser construídos 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 forma a evitar acúmulo de gases nocivos e altas 

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

segurança e 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 á 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" 1 

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

atividades e operações perigosas com RADIAÇÕES TONTZANTES ou SUBSTÂNCIAS 

RADIOATIVAS, Anexo acrescentado pela Portaria 3.393/87 e pela Portaria 518/03. 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 química ou autocatalítica; ação de agentes exteriores, 

tais como calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos sísmicos, choque e atritos. Entretanto 

a empresa não deposita nem muito menos manipula com tais produtos. As operações de 
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transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer quer vasilhames 

e a granel, são considerados em condição de periettlosidade, com exclusão para o 

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

e 135 kg para os inflamáveis gasosos liquefeitos. As quantidades de 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 ás 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 e 

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 à iluminação, sabemos que o Anexo 04 da NR-15 foi 

revogado pela Portaria 3.751 de 23111/90, 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 de fulgor igual ou superior a 70°C e inferior a 

93,3°C e é considerado líquido combustível de classe III. 

LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS 

É todo aquele que possua ponto de fulgor inferior a 70°C e, quando tiver o ponto 

de fulgor abaixo de 37,7°C será classificado como líquido combustível de classe I e, 

quando tiver o ponto de fillgor superior a 37,7°C e inferior a 70°C será classificado como 

liquido combustívèl de classe TI. 

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 física 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 incêndios. 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 
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A empresa deve controlar a emissão de resíduos, sejam gasosos, líquidos e sólidos, 

de fuma que não possam causar poluição do loca] de trabalho, bem como do meio 

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

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

etc.). 

NR-26 Sinalização de Segurança 

SINALIZAÇÃO COLORIDA DE SEGURANÇA 

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

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

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

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

de punção, etc. 

ROTULAGEM PREVENTIVA DE PRODUTOS QUIMICOS 

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

as normas previstas nesta NR. 

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

utilizados na mesma e efetuar a sua rotulagem de forma que estes sejam breves, precisos, 

redigidos em termos simples e de fácil compreensão. 

NR 31- Segurança e 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 tomar cornpativol o planejamento e o desenvolvimento de quaisquer 

atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aqüicultut a com a 

segurança e saúde e meio ambiente do trabalho. 

NR-33 Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinadas 

Esta Norma tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para 

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

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

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

Espaço Confinado qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana 

contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente 

insuficiente para remover contaminastes ou onde possa existir a deficiência ou 

enriquecimento de oxigênio. 

É de responsabilidade da Lar dos Velhinhos de reduzir e/ou eliminar os agentes 
agressivos. 

NR-28 Fiscalização e Penalidades 

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

MTE nas empresas, visando à garantia do cumprimento das disposições legais e 

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 multas e no quadro de classificação das infrações (Anexos I e II integrantes 

da NR-28). 
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6. ESTRATÉGIAS E METODOLOGIA DE AÇÃO 

6.1. Estratégias 

Eliminar, reduzir ou controlar os riscos ambientais, tendo em vista os dados e 

outras informações obtidas através de avaliação qualitativa do risco fisieo RUÍDO, e do 

risco QUIMICO E BIOLOGICO e discutir cem a diretoria os resultados. 

6.2. Metodologias de ação 

ANTECIPAÇÃO 

Serão efetuadas inspeções rotineiras do ambiente de trabalho, e paralelamente 

serão avaliados métodos ou processos de trabalhos, cum a possibilidade de modificação 

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

para a sua redução ou eliminação. 

RECONHECIMENTO 

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

locais de 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 de cada um, 

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

6.3. Prioridades e Metas 

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

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

documento são aplicadas diretamente em seu ambiente laborai, no sentido de fornecer ao 

trabalhador melhores condições de trabalho. 
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6A. Medidas de Controle Prioridades 

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

para a otimização e tninirnização 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; 

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 ACGIH-American Conference 

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

negociação coletiva do trabalho, desde que mais rigorosas du 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 de caráter administrativo ou de organização do trabalho 

e) 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 em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter 

complementar emergencial, deverão ser adotadas outras medidas. 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA 

O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva 

deverão obedecer a seguinte hierarquia: 
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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 consonância 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 

confoito 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 

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

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

Programa. 

7. REGISTRO MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS 

REGISTRO 

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

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

Laudos Técnicos de Avaliação de Riscos Ambientais, etc. 

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

— CIPA durante uma 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 título e a página em que está o formulário específico. 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 quando se 

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 específicos 

- Reuniões setoriais 

- Via terminal de vídeo para consulta dos usuários 
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- Reuniões de CIPA, e STPAT 

- Boletins e jornais internos 

- Programa de integração de novos empregados 

- Palestras avulsas 

8. CONCEITOS BASICOS/RLSCOS AMBIENTAIS 

Para fins desse programa consideram-se conceitos básicos oS agentes É 'S]lè0S 

químicos biológicos e ergonômicos existentes nos ambientes de trabalhn:ern função de 
• 

sua natureza concentração ou intensidade e tempo de exposição são Capaies•-de causar • 

dano a saúde do trabalhador e podem ser assim classificados: 

..cg 7.7 4.eais-tittitorfj 7. 1,15-1.372i: 	-nitO~hotrnáfitóerl ,ti Rua 'üáa \-já Bere'rrk273.teritró.Guanarrái"-E3A 
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Classificação dos Principais Riscos Ocupacionais em Grupos, de Acordo com sua 

Natureza e a padronização das Cores Correspondentes. . 

r

Grupo 1 
Verde . 	. 	. 

Grupo2 
.. Vermelho 

Grupo 3 
Marrom 

GT tlpo 4 
.k.marela 

[ 	GrupoS 
Azul 

Riscos 

	

Físicos 	.- 

. 	. 

Riscos 

Químicos 

	

Riscos 	' 

Biológicos 

	

. 	. 

Riscos 

	

Ergonômicos 	' 

. 	. 

r 	Riscos de Acidentes 
-• 

Ruídos 

Vibrações 

Radiações 

ionizantes 

Radiações 

não 

ionizantes ' 

Frio 

Calor 

Pressões 

anormais 

Umidade . 

Poeiras 

Fumos 

Névoas 

Neblinas 

Gases 

`Vapores 

Substâncias, 

produtos 

químicos 

compos tos ou 

Vírus 

Bactérias 

Protozoários 

Fungos 

Parasitas 

Bacilos 

' 

Esforço físico 

intenso 

Levantamento e . 

transporte manual 

de peso 

Exigência de 

postura 

inadequada 

Controle rígido de 

	

produtividade 	• 

Imposição de v 

	

' 	• ritmos excessivos , . 

Trabalho CM turno 
. e noturno 	. 

	

Jornadas de 	.' 
.trabalho 	, 	. -. 

prolongadas 

Monotonia e 

repetitividade 

Outras situações 

causadoras de 

stress físico e/ou 

psíquico 

Arranjo físico 

inadequado 

. 	. 	. 
Máquinas e 

equipamentos sem 
• • 

proteção 

. 	. 
Ferramentas • 

. . Inadequadas ou::  

• defeitudsas 
.• 

Iluminação inadequada 

. 	Eletricidade 

• Probabilidade de - 	 '  • 	 . 
incêndio ou explosão 

• . 	. 

'Armazenamento 

inadequado 

Animais'peçonhentos 

Outras situações de 

 risco que poderão 

contribuir para a 

ocorrência de acidentes 
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9. RECONHECIMENTO DOS RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

Fianção: AisisieTit-iSiici:II[Monitor de ReEreaçãti. ílY 
Número de Trabalhadores Expostos: 02 
Setor: Administrativo 
Assistente Social: Prestem serviços sociais orientando indivíduos, laminas, comunidade e instituições 
sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais c 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% 
Ilundnância 
Temperatura 
Tipo de Exposição: Habitual 

Riscas Ambientais Existentes No Posto de Trabalho 

Riscos  Ag 	 — entes 	 _ 	_. .  Fonte Geradora .-- 	— 	.t 

1:1"4"tk" "1„'"'" ""lais  (. onnitivos (X) 
Monotonia, Repetitividade. Trabalhos Administrativos. 

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

;EPI POR FUNÇAO 
. 	. 

> Calçado de Segurança 
> Uniforme 

Função: Auxiliar Admin strat vro 
i Número de Trabalhadores Expostos: 02 
1 Setor: Administrativo 	 - — 	i 
AmdLiar Administrativo: Executam serviços de apoio nas áreas de 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 
mesmos. 

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

Umidade RII% *******•R** 

Humináncia ** ****** *** 

Temperatura 
Tipo de Exposição: Habitual 

Riscos A mhíentais Existentes No Posto de Trabalho 

Riscas IMINGiiiiiiMi~liii Fonte Geradora 
Fepubtnui io Psit:g 1.i.inti a e. 
Catnifives 	(X) Monotonia, Rcpctitividade. Trabalhos Administrativos. 

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

••PI POR FUNÇAO 

• Calçado de Segurança 
> Uniforme 
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'Função: Auxiliar de Limpeza 
Número de Trabalhadores Expostos: 05 
Setor jk,r22,_______ 
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 ****** ***** 

Umidade RH% 
Iluminiln eia 
Temperatura 

Tipo de Exposição: Habitual 

Riscos Ambientais Existentes No Posto de Trabalho 

Riscos 	 T  Agentes  Fonte Geradora    	̂__ _ _ _  

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

Escorregões 
Piso Escorregadio 

} rgottianien (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. 

IEPI POR FUNÇAO 

D Calçado de Segurança (Bota Impermeável) 
D Uniforme 
D Máscara (PFFI) 
D óculos (Transparente) 
D Luva (Látex Cano Longo) 
S. 	Avental 

0. 77 rmeaes-eetto (1) 3451-3721 	1 rniggbl&hotrnalteem 9 Rua Gustavo Betono. e73. Centro, Gunnambi-BA 
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Função: Cuidador 
Número de Trabalhadores Expostas: 07 
Setor: 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% 
Buminância ***** **SM, 

Temperatura 

Tipo de Exposição: Habitual 

iRiscos Ambientais Existentes No Posto-de Trabalho- 	- 

Riscos Agentes 	. 	_ 	_ _Fonte. 	cradora __ _ 
Ereanáulico (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 Intectocontagiosas. 

iEPI POR FUNÇÃO 

9 	Calçado de Segurança (Bota Impermeável) 
D Uniforme 
D Máscara (Cirúrgica) 
D. 	Luva (Cirúrgica) 
D Jaleco 
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TFe:inção: Técnico bitritermagern / Enfermeiro (I) 
 

Número de Trabalhadores Expostos: 09 
Setor: Enfermagem 	 1 

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

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

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

Dominância **•*i.e***** 

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

Tipo de Exposição: Habitual 

¡Riscos Ambientais Existentes No Posto de Trabalho 

Rfco A ente.  oTtireradora"------- 	._ ,_ 
Ur goriamico (X) Postura Inadequada, Esforço Físico 

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

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

Possíveis Danos à Saúde: Lombalgias dores pelo corpo, Doenças infectocontagiosas. 

[EP' POR FUNÇÃO 

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

Função: Lavadeira 
Número de Trabalhadores Expostos: 2 
Setor: Lavanderia 	 _ 

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

Agente: Medições Medidas De Controle Já Existentes 
Ruído 
Umidade RH% 
Dominância 
Temperatura  
Tipo de Exposição: Habitual 

Riscos Ambientais Existentes No Posto de Tabalho 

[Riscas A entes _ Fonte Geradora  
Químico ( X ) Produtos Químicos (Limpeza) Limpeza de Dependências 
Físico 	( X ) Umidade Limpeza de Dependências 
Mecânico/Acidente ( X ) Queda 	do 	mesmo 	Nível 

Escorregões 
Piso Escorregadio 

Frg,iraloili'ir (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. 

1EPI POR FUNÇÃO 

• Calçado de Segurança (Bota Impermeável) 
> Uniforme 
• Máscara (PFFI) 
> óculos (Transparente) 
> Luva (Látex Cano Longo) 
> Avental 

■ 
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Riscos Ambientais Existentes No Posto de Trabalho 
■ 

Função: Cozinheira 
i Número de Trabalhadores Expostos: 04 
Setor: Alimentos 	_ 	_ 

Preparam Alimentação para os idosos 

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

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

Iluminância ***** ****** 

Temperatura *********•* 

Tipo de Exposição: Habitual 

Riscos Agentes _Fonte Geradora 	._._ 
Físico 	( X ) Calor Alta temperaturapróximo ao fotão 
Mecânico/Acidente ( X ) Queimaduras Panelas Quentes 
E_rgoutmic..i (X) Postura Inadequada, Muito tempo 

empé 
Postura em pé. 

Possíveis Danos à Saúde: Queimaduras, dores no corpo. 

Err POR FUNÇÃO 

> Calçado de Segurança 
> Uniforme 
> Óculos (Transparente) 
• Avental 
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10. CRONOGRAMA DE AÇÕES 

Mem do 
toa 	' 

S 

Al4.:m do Prokhur - - • J 
Imputação du 

PPM 

tnIplardnao das 
moldai de 
"01'01c 

Treinamento de 
Equipamento de 	. 

Proteção Individual 
0111.05) 

Treina frtttio de 
Emonontia (IXR-171. 

Trti113.11011M1 N, 
11 

11/21 X X 
0101 x 
0122 X 
03/22 x x x 
00$22 x x 
05122 x 
06/22 x 
07/22 X 
011/22 x 
09/22 x 
1012.2 
111-22 r  X 

— fazer carmahroca 
dr PPI coletando 
mainantrea dm 
callokead./ i. 
Ficha de X.Pl'a 

Treinammen de 
Contate a 

pifem-1i° de 
Inelaidlo 
(1./12.13) 

Nines 14.1brt 
Acidam. de 

Trabalho 

hm/meação do 
POUSO em 

Nd fcrraid, dr com • 
•111-01 

Exce¥lad o ME 
fluo de 

Atendimento 
EM:agencie 

12111 X X X 
01/22 X X X 
02/22 X X X 
03112 X X X 
041/22 X X X 
05/22 X X X 
00$22 X X X X 

X 
0722 

01/22 

X 

X 

. N 

X 

X 

X 
00/22 X X X X 

11121 X X X 
11/21 X X X 

f4,34, 

._ 

Proolencr 
Relatório manar 

dm condir?) ei dm 
¡reatem Em de 
rm.O. 

CC.U'à iocèndio c 
condição/ de 
.10..~ 

Ihinamento de 
Primeiros 
SOCOf TOS 

Treinamento de 
direção defeuiva 

Fitado de praças de 
• nalimplo de 

munam 

ACIle~o aí, 
F?RA 

1221 x 71 x 
01/22 X X 
02)22 X 

X 
03122 

05/22 

X 

X 
0422 

01122 X 
07/22 X 
02121 X 
09/22 X 
cara x 2.. 
11/27 x x 

•Oblenml-de.r: Os winamented de Segtenmw derem ter devid' !denude doeumentadrm garavéz de Luras de Presença 

com ,usinmarar dusfmrciondeiut ponleipemtes e jimmraficas monprubaufrias. 
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11. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

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

trabalhador e 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 e risco. 

Nos casos em 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 aos infratores. 

C) 77 geges-088o .Zt 773455-3725 	1mtggbi5hotmalLeom 9 Rua Gustavo Bezerra, 273, Centro. Guanambl-BA 

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 e 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 e 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 e treinar o trabalhador sobre o uso adequado guarda e 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 Mi 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 respiratória (EPR), segundo o Artigo 3.° da 

Instrução Normativa n." 01/94, somente poderão ser comercializados EPI'S que estejam 

acompanhados de instruções impressas, contendo, no mínimo, as segttintes informações: 

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

conservação e higienização). 

• Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; (OBS.: Nesse caso 

o empregador deve garantir meios 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. 

■ 
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Do empregado 

Erk 

Botina com biqueira demo 

óculos 

INDICAÇÓn 

Características: resistente a produtos 
químicos e protege os pés. 

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

Características: Máscara Contra Gases 
e Vapores. 

Extintores de incêndio 

OBRIGATÓRIO 
O USO DO 

E.P.I. 

L~LiDIVI!Wilf~:1= 

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

Responsabilizar-se pela guarda e conservação; 

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

Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 

. WFilteffla~~ 

13. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA — EPC's 

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

proteção de segurança enquanto um grupo de 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 de 

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

onde houver risco fisico de cuido, 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 (EP1) para proteção dos trabalhadores, pois são de 

uso apenas individual. 

	  013 SER.VA£01E,S 
Extintor de 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 de 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 
uma tentativa de atrasar uma evolução negativa do 

Kit de Primeiros Socorros estado clinico do paciente(s) em questão. 

Informa o trabalhador da obrigatoriedade do uso do 
equipamento de proteção individual. 
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14. RECOMENDAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO E ACIDENTES. 15, CONSIDERAÇÕES FINAIS 

14011C1 AW•TWAIM.0 Di":00:11MB1 

fogo. 

'71i.b05-1313110 :"4:i51,  77 34.5i-372i •10 mt0gbi0hatrnalt.doM 	Gustavó 

• Não use cestos de lixo como cinzeiros. 

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

mesas e prateleiras. 

• Não fume ao lidar com álcool, cem, parafina, solventes out material de 

limpeza em geral. 

• Respeite as proibições de fumar e acender fósforos em locais-sinalizados: 

• Evite o acúmulo de lixo em locais não apropriados. 

• Coloque os materiais de limpeza em recipientes próprioare identificados. 

• Não deixe os equipamentos elétricos ligados após sua titiliinão.,  

• Desconecte-os da tomada. 

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

armazenando-os sempre na posição vertical e na embalagem original„ 	.." 

• Não improvise instalações elétricas, nem efetife .conáeitos:em tomadas e.. 

interruptores sem que esteja familiarizado com isso. 

• Não sobrecarregue as instalações elétricas com atitililação de,"plugneS 

ou extensões. Procure um profissional com conhecimento técnico.  

• Verifique, antes de concluir seu trabalho, se 	equipamentos elétrico:is 

estão desligados. 

• Observe as normas de segurança ao Maniptilar produtos inflamáveis ou 

explosivos. 

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

Este Programa permanecerá válido enquanto forem mantidas as : condiçõèá 

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

nas atividades, planta fisica e equipamentos, exigirão novas análises. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam 
necessária. 

RAFAEL MAURICIO DOS SANTOS 
Técnico em Segurança do Trabalho . 

Tecnólogo em Segurança do Trabalho 
Especialista em Saúde e Segurança do Trabalho 

CREA-13A 87682 

CARLOS CARO 	OUSA 
PRESIDENTE 
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PREFEJTURA 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 08 DE DEZEMBRO DE 2021 

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

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

Art. 1°. 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 Cidade, o valor mensal de R$ 37.701,76 (trinta e sete mil, 
setecentos e um reais e setenta e seis centavos), para garantir a contratação e 
manutenção de profissionais com intuito de laborar na referida Associação, 
atendendo, assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta — 
TAC, aditado e firmado com c 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 irosos; 

b) 08 (oito) técnicos de enfermagem; 

c) 01 (um) psicólogo; 

d) 01 (um) fisioterapeuta; ,=:? 

e) 01 (um) monitor de recreação; 

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 folha de pagamento como FGTS, contribuição 
previdenciária, imposto de renda, adicional noturno, adicional de insalubridade, 
rescisão contratual, entre outros. 

)curnento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:32 horas do dia 09/12/2021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO. 90 - CENTRO 

CNP! n°13.982.640/0001-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBi - BAHIA 

Fonefax: *77 3452 4301 

Art. 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 valores ocorrerá, após requerimento da entidade, em 1° 
de janeiro de cada ano civil utilizando-se como índice o INPC — 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, especialmente 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 MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA em 08 de dezembro de 2021. 

NILO AUGUSTO MORAES COELHO 
Prefeito do Município de Guanambi 

iimento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certiticaçáo rte Documentos Eletrônicos LTDA às 17:32 horas du dia 09/12/2021. gg, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CEP 46.:130-000 - GUANAMBI - BAHIA 
CNPJ: 13.982.64010001-96 

PUBLICADO 
NáDiário Oficiai do M4Mo.Amde_ 

iA N°p22 DE 10 JANEIRO DE 2022. 
Guanambi - Bahta 

Ano 	 N°x25,5.g_ 

Em    / 
Marcel 	tana Pita 

Secretário Muni ipai de Administração 

0 SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GUANAMBI, ESTADO DA 

BAHIA, no uso das atribuições legâs. 

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 

retroativos a contar da data de 06/01/2022, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO SECRETÁRIO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUt,NAMBI, ESTADO DA BAHIA em 10 de janeiro, de 

2022. 

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

MARCE 
Secretário Mi 

Dec. n° 375 

ANTANA PITA 
icipal de Administração 

12 de julho de 2021 



PREFEITURA. MUNICIPAL DE GUANAMBI 
DEPARTJ MENTO DE LICITAÇÃO 

PRAÇA HENRIQ JE PEREIRA DONATO, 90:- CENTRO 
CEP 46.1.30-000 - GUANAMBI - BAHIA 

CNPJ: 13.982.64010001-96 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 

PORTARIA N° 022 DE 10 DE JANEIRO DE 2022. 

   

Por um equívoco ocorrido no momento da confecção da portaria N° 022 DE 10 DE JANEIO DE 2022. foi 
erroneamente publicado no Diário Oficial do Município, retifica-se o erro sen..  

PUBLICADO 
No Diário Oficial 

do Municipio de 

Guanambi - Bahia 

Ano  

j 	

5-2 

PORTARIA N° (.22 DE 10 JANEIRO DE f022E/Silmarcae antana Pita 
Secretário Mu icipai de Administração 

 

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

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, 

ano uso das atribuições legais. 

RESOLVE: 

,Art. 1°. Designar a servidora ROZINEIDS 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° Está Portaria entra em vigor na da'a 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. 

MARCELO SANTANA PITA 
Secretário Muniipal de Administração 

Dec. n° 375 de 12 de julho de 2021 	 A-7- 
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PUBLICADO 
No Diário Oficial do Município de 

Guanambi - Bahia 

20no  X J 	N° 	0:1 

Em Jo I 

    

PREFEITURA;MUNICIPAL DE GUANAMBI 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

PRAÇA HENRIC,UE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 
CEP 46.430-000 GUANAMBI BAHIA 

CNPJ: 13.982.84010001-96 

PORTARIA N° 022 DE 10 JANEIRO D 

"Dispõe sobre desi 
e estabelece outra 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, 

rio uso das atribuições legais. 

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 10610/200, ate o termino de sua vigência. 

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

• em contrário. 

r -  GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DA PREFEITURA 

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

	

MARCEL 	NTANA PITA 

	

Secretário Mu 	al de Administração 
Dec. n° 375d (12 de julho de 2021 

2 



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

CEP 46.430-000 GUANAMBI - BAHIA 
CNPJ: 13.982.64010001-96 1 

PUBLICADO PORTA 
No:Diário Oficiai do Município de 

Guanambi Bahia 

Ano 	 N ° 	 

• Em 

	

Marcel 	tana Pita 

	

Seéretário Mu 	sal de Administração 

IA N° 321 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." 

0,SECRE ÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GUANAMBI, ESTADO DA 

BAHIA, no uso das atribuições lega;is; 

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 fisbalização, com os seguintes servidores: 

I 	DAVID XAVIER SOUZA JUNIOR — 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, ESTADO DA BAHIA em 10 de janeiro de 2022. 

	

MARC 	ANTANA PITA 

	

Secretário M 	ipal de Administração 
Dec. n° 375 e 12 de julho de 2021 
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BLICADO 
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ITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
EPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
RAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n°,13.982.64010001-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fone/fax:77 3452 4302 

Em 	„ 	0-2  
Marcelo Sa a na Pita 

	

Seo.etário Mu 	de Administração 	
DISPENSA DÉ CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001-22DPCP-PMG 

• 

TERMO DE FOMENTO N° 001-22 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GUANAMBI E ,A 

ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA 'DE CARIDADEDE 

MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

SEGUINTES: 

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

Pereira Dormia,. n° 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° 14.788.244/0001-95, neste ato 

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

portador 6 cédula de identidade RG n.° MG13142591, inscrito no CPF sob o n.° 071.096.186-

33 a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente TERMO DÉ 

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

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

da proposta apresentada e pelas 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 

"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." 

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

presente parceria a importância de R$ 452.421,12 (quatrocentos e cinquenta é roi. mil, 

TERMO DE FOMENTO N° 001-22 

PROCIlaliolataM-- 
Ac 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
PRAÇA I4ENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n°13.982.64010001-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fone/fax: 17 3452 4302 

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 

Cidáde, 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 cem, 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 - O 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 obrigações sociais, o 

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 econômica da despesa, corrente ou de 

O's  

capital, a organização da sociedade civil remaneje, entre si, os valores definidos para o 

i
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a) Iniciar a execução do objeto pactuado após assin 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
• DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 
CNPJ n°13 .982:640/0001 -96 

CEP 46.430-000 GUANAMBI - BANIA 
Fonelfax: '77 3452 4302 

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 remanejamento dos recursos de que trata o parágrafo primeiro 

somente ocorrerá mediante prévia sofféltação, com justificativa apresentada pela organização 

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

CLÁUSULA QUARTA — DOS PAGAMENTOS 

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

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

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

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

da empresa, Folha de pagamento dos funcionários, Guia 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 apresentai' 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 guias de INSS, FGTS e PIS/COFINS 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. 

CLÁUSULA QUINTA — RECURSO FINANCEIRO - Os recursos orçamentários necessários 

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

ORGÃO: 03 — Secretaria Municipal de Administração 

4.122.008.2.007 — Gestão das ações Administrativas 

Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.00 — Subvenções sociais 

CLAUSULA SEXTA — DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

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

Foneltax: '77 3452 4302 

1 	• 
b) Comparecer em juízo 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 prejuizos e danos pessoais e materiais que eventualmente 

venha a causar à Administração ou g terceiros em decorrência da execução do objeto do 

presente edital, correndo exclusiVamente às suas expensas os ressarcimentos ou 

indenizações reivindicadas judicial ou extrajudicialmente; 

d) Pagar seus funcionários e'rn dia, independente do dia dó 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. 

g) 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 

Controladoria Municipal n°004/2017. 

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 como pela 

Controladoria Municipal com as seguintes atribuições conforme preconizado no art. 61 da Lei 

13.019/2014; 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

b) Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 

comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão 

dos recursos, bem como as providências adotadas ou que 'serão 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 MAG 	 OLIVEIRA DONATO conforme 

Portaria n° 022 de 10 janeiro de 2022. 

PROC:12/244 ,g4,40  
ASS: 



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

CNPJ n'i 3:982:640/0001-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fone/fax:17 3452 4302 

 

 

 

 

1.2 — Comissão de monitoramento e avaliação do Termo de Fomento conforme Portaria 

n°021 de 10 de janeiro de 2022: 

I. DAVID XAVIER SOUZA JUNIOR — Assistente Administrativo IV, Secretaria Municipal de 

Administração. 

GUILHERME FOGAÇA GOMES' - Assistente Administrativo I, Secretaria Municipal de 

Administração. 

III. HANDRYA GABRIELLI 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; . 

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 responsabilidade 

subsidiária de que trata a súmula em questão. 

PROC: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
DEPARTAMENTO DE LtCITAÇÁO 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n°13. 982 .640/0001-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Foneffax: '77 3452 4302 

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. 

CLÁUSULA 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 termas 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 procedimántos administrativos relativos a parcerias 

voluntárias envolvendo ou não 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). 

Parágrafo Terceiro — A baixa contábil em definitivo da parceria será efetuada nos termos do 

Decreto que regulamenta os procedimentos administrativos relativos a parcerias voluntárias 

envolvendo ou nãO 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 fiscálização e com arquivamento e guarda 

pela Secretaria Municipal de Administração. 

Parágrafo Quarto — A contratada é obrigada a corrigir, readequar ou 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 nècessários à sua perfeita execução. 



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

CNPJ n°13:982.64010001-96 
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fone/fax: /7 3452 4302 

CLÁUSULA DÉCIMA — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS A ENTIDADE (ART.73, VII) Pela 

execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas deste Lei e da 

legislação especifica, a administraçãoí poderá garantir a prévia defesa, aplicar à organização 

da sociedade civil as seguintes sanções: 

- 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 sancionadora, por prazo não superior a 2 Xdois) 

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 ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos 

prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no incisolldeste 

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 dás 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 insumos, 

estes devem ser de 1a qualidade, responsabilizando-se por qualquer problema surgido na 

execução das ações e trabalhos inerentes a execução da parceria, devendo reparar de fo a a 

premente no total ou parcialmente para o bom andamento da mesma. 

11.S. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ n1d.982:6 4 0/0 00 1-9 6 
CEP 46.430.000 • GUANAMBI - BAHIA 

Fone/fax: '77 3452 4302 

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. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A perícia a que se refere à cláusula anterior somente 

poderá ser levada a efeito por corpo téCnico competente, composto, no mínimo, 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. 

III - As alterações previstas no caput prescindem de aprovação de novo piano de trabalho pela 

administração pública, mas não da análise jurídica prévia da minuta do termo aditivo da 

parceria 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 Administração, exceto nos 

casos expressamente previstos em lei: 

CLÁUSULA 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, aplicandose lhe 

supletivamente no que couber, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposiç 

direito privado. 
FLS. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CNPJ nk13. 982 .640 /O 001- 96 
CEP 46.430-000 GUANAMI3i - BAHIA 

Fonelfax: /7 3452 4302 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — CASOS OMISSOS - Os casos omissos serão resolvidos à 

luz da Lei n° 13.019/2014, 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 e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA 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 pártes elegem o foro da Comarca 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 assinam o presente instrumento, para que possa 

produzir os seus legais e esperados efeitos. 

Guanambi-Bahia, 13 de janeiro de 2022. 

MUNICÍPIO DE GUINAM 1 

Nilo Augus • Moraes Co ho 

Pr 	unici 

ASSOCIA 	NEM RITA D ARIDADE 

CARLOS CAROS E SOUZA 

TESTEMUNHAS: 
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St do Municipio de 
mbi Bahia 

Marcelo Sa 
Secretário Municipa 

EITURA 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 

Forte/fax: *77 3452 4302 
• 

SUMO 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 com intuito de laborar na Associação Benemérita de . 
Caridade, atendendo assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento 
de Conduta -TAC, aditando e firmado com ° 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 12 de janeiro da 2022. 	 • 

Contratante Municlpio 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 08 de dezembro de 
2021. 
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DISPENSA 1-_)ELÍCITÀÇÃO E:  jNEXIdIBILIDAD 

	

I :-.1".àgPENSA-DE-LICItACÃ 1:1 	:- 
1 	. 	• 	. 	• 

I 	4 
• ;9 

• 1■:18 .br. 

• .•.'",r•:-.r!':,rirf- • •(.. 
GUA 

AVISO DE RATIFICAÇÃO 

TERMO DE COLAFIORKÂO NP' 901-22DPCP-PMG 
DISPENSA DE CHAMAMENTO PillitLICO N' 001-22DPCP-PAIO; ! 

. 

O Prefeità do Municlpio de Guaharnbi, NILO AUGUSTO MORAES COELHO, no uso de suas atribui 
legais, de acordo com o disposto no art. '26,'do Lei 8.686Ki3, ratifica o procetlimento de,corrtratoção, direta o 
Dispensa —Chamamento Público, embasadO no Caput, Art. 24, da Lei n°41680/93 Art! 30, inciso;Vi da 
Federal, n° 13.01912014 e Art. 22, inciso IV dr,' Decreto., Municipal ri".  17i,P2017:!"re,tis'ij :Mt.jnicitOal:4A01b021, 
concordando' com o pronunciamento Jurídico; referente iTerino de Colaboração 	 cujo objeto é á 
Disponibilização de recursos financeiros para garantá-  a contratação dos profissionais com intifitO 
laborar na Associação Benemérita de Caridade; iüenidendo. assuou, q „Termo de Ccarprzii•nisso 
Ajustamento de Conduta -TAC, aditando e firinado Com oi 0frlistérip POili2Estadual." Da pessbp jurldi 
Associação Benemérita de Caridade,' inscrita n.o CNP,' sobj ,nr.,1788.24410001-95, situada na.Praça josl: 
Moura, n°98, Bairro Bom Jesus — Guanambi-BAI no valor daiRS5452.4121,12 (quatrocentos 4.ingitanta e.did 
mil, quatrocentos e vinte um reais e doze centavos). 

PREFEITURA MUNICIF',AÊ DE GUANAMBI. 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA nORATO, 99 —CalfiR0  

CEP 46.1130-901)- GUAPIIMBI — BANIA 	' 
; CNN: 13.9112.6dt}/80.0.96  

' • 

■ 

Guanartibi-Bahia, 13'6 janeiro de 2022. 

	

ki 	' .. . :1 	1 I . 	: 	:: ; l' i'r:;■ 

	

J,. ri 	1. ::r 	: 	:; 	: 	Cf.'. t."' ■I ; i 
.. 

NILO AUGUSTO MORAES COELHO 
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Fi4,111111 	DISPEN9A-DE:LIC1T5Âb,  • : •-  
DISPENSA De LICITAÇÃO E ]N 21. IdIB DAD6' 

, • 

I. (.1 

, 	• 
PREFEITURA; IIUNiCÇPAL DE GUANAINIB 

DEPARTAMENTO IDE LICITAÇÃO , 
PRAÇA HENR1QUE PEREIRA DONATO. 90 - CENTRO 

CNPJ ri°13.982 340/0001-96 
CEP 46.430-000- GUANAMBI - BAHIA. 

Fone/fax: '77 :2452 4302 

RESUMO DO TERMO IDE FOMENTO No, 001-22 
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001-22DPCP-FM 

Objeto 

"Disponibilização de rectbsos financeiros para garantir tã contrataçLo 
dos profissionais com Intuito de Laborar na Assoélação' Benemérita de 	.: 
Caridade, atendendo assim, o Termo de Compromisso de Ajustamento 
de COnduta.  -TAC, aditando e firmado com o Ministério Público Estadual!' 

Modalidade Chamamento Público - Dispensa 	: ...; N,::lt. 	I Ï 	G'" 	' 	!' 	. 	f 

Crédito de despesa 

Órgão: 03 — Secretaria Municipal de Adminfstriçãii: - :: 1 	; 1 ;' 	:, li.; 	: 	: 	1 

4.122.008.2.007 J1Gestão.das natas Administrativas :•' i 	• ' 	'.-- 	• 	 i d 

Classificação Econômica: 3.3.5.0.43.00.000000.00 — Sutivanções saciai': 
, 	• 

Valor 

O valor ao objeto orá pantüácio pára a presente parceria a importância! 
.1 1 	: 	i 	.1 	iiiiii de R$ 452.421,12 (quatrobrentoe e oinqúenia o dois mil, quatrocentos 

-ai 	 . 	1 	. 	i. 	t 	. 	I 	. 1  
vinte Um reaisfte doze centaVos), pagoislern 12 parcelas mensais do R 

ri 	 I 	:1 i 	, 	!i 
37.701,76 (trinta e sete milde setecentos e um reais e setenta e se.  

centavos). 	1 	 1:. 	'.; 

Vigência do 
contrato 

12 (doze) meses 

Data do contrato 12 de janeiro de 2022. 

Contratante Município de Nanambi 	. 	e.  ., x 	. 	'I 	ri, C:P, F 11 ,: 

Contratada ASSOCIAÇÃO ,RENEMERrrA DE CARIDADE -.CNEJ.r'.14.7/18.244/0001 -95 . 
? 	1 	:5;,: 	: 	. 	,: 	! 	i: 	ir 	ir 	•:.:i 	r.1 	...i 	13 	sr, 	••: 	:I 	1 

Base legal 
Art. 30, inciso VI da Lei Feda ai 5:1°  13.010/1201414VAâ: 22,ingig:571Trdo Decrete • 
Municipal n° 175'7/2017e Lei Manicipal' O? '1 :401EM:Ob dê áêéri.6116 de '. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 — CENTRO 

CEP 46.430-000 GUANAMBI — BAHIA 
CNPJ: 13.982.64010001-96 

   

TERMO DE RETIFICACÃO  
RESUMO DO TERMO DE FOMENTO N° 001-22  

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

Por um equívoco 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:  

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 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." 

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 

'1,' 0ár).ÇII:P,de 2922., 

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 08 de dezembro 
de 2021. 

documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 15/03/2022. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO 

CEP 46.430-000 - GUANAMBI BAHIA 
CNN: 13.982.640/0001-96 

LEIA-SE: 

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 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." 

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 parceras 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 

13 de jarieird 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° 13.019/2014 e Art. 22, inciso IV do 
Decreto Municipal n° 177/2017e Lei Municipal n° 1.401 de 08 de dezembro 
de 2021. 

Guanambi, 15 de março de 2022 

NILO AUGUSTO MORAES COELHO 

Prefeito do Município de Guanambi 

°cemento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 17:30 horas do dia 15/03/2022. 
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PLANO DE TRABALHO 

1- DADOS CADASTRAIS 
1.1.— DA ORGANIZAÇÃO: 

Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 
CARIDADE — LAR DOS VELHINHOS CNPJ: 14.788.244/0001-95 

Rua: Praça josafá Moura, 98 Bairro: Bom Jesus Cidade: Guanambi 
Complemento: Estado: Bahia CEP: 46.430-000 
Telefone: c 	3451-2803 m  Celular: 
E-mail: lardosvelhinhos.gbi@ortail.cotn  
Site: lardosvelhinhos.gbi.org.br  

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

Bairro: 
Sandovai Morais 

Cidade: 
Guanambi 

Complemento: Casa Estado: Bahia 	CEP: 46.430-000 
Celular: 77 9.932-976-5 Telefone: 

E-mail: caroba99@hotmail.com  
Cargo: Presidente 
Eleito em: 28/09/2021 1 Vencimento do Mandato: 28/09/2023 

1.3 — DADOS. BANCÁRIOS 
Banco: 001.— Banco do Brasil 
Agência: 0923-7 
	 1 Número da Conta: 9889-2 

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

1.5 — CORPO TÉCNICO: 

Nome: JOSÉLIA MARIA PEREIRA Cargo: Enfermeira/Responsável 
Técnica 

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

Praça Josafá Moura, gfi - Bom Jesus- Guanambi - BA- 46.430-000 - Telefone: (77) 345t-2803 - e-tnall: lardosvefhlnhos.illicIgmall.com  
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3 — PROJETO 
3.1— OBJETIVO GERAL 

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

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

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

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

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

internas e externas, relacioriando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do 
públieo. 

3.2 — OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Para idosos (ás): 

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

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

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

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

• Garantir o pagamento de outras despesas trabalhistas, tais como férias, 13° salário, 
FGTS, Contribuição Previdenciária, rescisão contratual (se houver) e outras não 
especificadas,2desde ue relati 	contratos de trabalho vigentes na Instituição. 

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

FLS. 	 fo: 
PROC;n1/11.14 1 813  Praça Josafá Moura, 98 - Bom Jesus - Guanambi - BA -46.43o-oo 	el f : 77 34 1- 	e-mail: larclaavelhinhur.gbintrnail.com  
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momento que presta serviço de acohimento institucional para idosos acima de 60 anos. Desse 
modo, diante da inexistência de programas/serviços de acolhimento institucional públicos 
para idosos, para ambos os sexos, no Município de Guariambi, é de suma relevância a 
colaboração com a manutenção dos serviços prestados pela referida instituição. 
Logo, também é considerado no presente Plano de Ação que as atividades propostas são de 
natureza da Política de Assistência Social, tendo como referência a Lei Federal de N° 
8742/1993 (Lei orgânica de Assistência Social - LOAS) e Resoluções do Conselho Nacional 
de Assistência Social 109/2009 (Tipificação Nacional dos Serviços Sodoassistenciais) e N° 
21/2016 (Requisitos para Celebração de parcerias entre o órgão gestor da Assistência Social 
e Entidades ou Organizações de Assistência Social, no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social SUAS). 
Deve-se atentar ainda que a Associação Benemérita de Caridade, assim como todas as ILPIs, 
exerce uma atividade que excede o Sistema Único de Assistência Social, sendo seu 
funcionamento, bem como seu corpo técnico, também regulamentado no âmbito do 
Ministério da Saúde/ANVISA, por meio RDC N° 502, de 27 de maio de 2021. 
Embora a natureza do acolhimento deva ser provisória e, excepcionalmente, indeterminada, 
a colaboração com a manutenção dos serviços oferecidos a idosos em ILPI torna-se 
imprescindível, visto que se destinam a usuários que não dispõem de condições para 
permanecer na família, por inúmeros fatores que agravam a qualidade da convivência ou 
mesmo da sustentação, envolvendo situações de violência e negligência, abandono, ou mesmo 
vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 

3.4 — PÚBLICO ALVO / BENEFICIAMOS 
50 internos e famílias 

3.5 — ÁREA DE ABRANG/É-ZèrA 
Municí io de Guanambi 

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

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

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

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

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA 
Para idosos (as): 
Acolhimento para idosos (as) com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou 
com diversos graus de dependência. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, 
excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de 
autossustento e convívio com os familiares. 2 previsto para idosos (as) que não dispõem de 
condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e 
negligência, em situação de rua e 'de abandono, com vínculos familiares ftaálizados ou 
rompidos. 
Idosos (as) com vinculo de parentesco ou afinidade - casais, irmãos, amigos etc. devem ser 
atendidos na mesma unidade. Preferencialmente, deve ser ofertado aos casais de idosos o 
compartilhamento do mesmo quarto. Idosos (as) com deficiência devem ser incluídos (as) 
nesse serviço, de modo a prevenir práticas segregacionistas e o isolamento desse segmento. 

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

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

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

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

3.7 — CAPACIDADE TeW---A E GERENCIAL / QUALIFICA O EQUIPE  
TÉCNICA 

PROC•  Re)(1.3 .2 ("0 
a" 
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De acordo com a NOB-RH/SUM; e RDC AN VISA N° 502, de 27 de maio de 2021 

A equipe técnica.da Instituição ser compostae.L1:)syro6eiorta._..i!c__.itad....c2sal)abm_ 

Função 	 ; 	Quantidade' a 	
Registro 
Profissional .... 	.-- 	. 

NUTRICIONISTA 01 	
.. 	

Sim 
ASSISTENTE SOCIAL 01 Sim 
ENFERMEIRA 01 	 — 	Sim 	- " -- -  
TEC. ENFERMAGEM 13 	 Sim 
MONITOR DE RECREAÇÃO 	T  01 	 Sem regiseraicfrie• 
ENCARREGADO ADM 01 	 Sem registrr,±igalsfrio  

03 	
_._ 	

-- Sem espiem obnkesidtio - - "-AW. ADMINISTRATIVO 
CUIDADOR DE IDOSOS 13 	 Sem re.eu're obrigatário 
AUX. SERVIÇOS GERAIS 	- 07 	 Sim velam ober:palio 

03 	 Sem re ' et.....262gai ethio COZINHEIRO 
PSICOLO O 01 	_ Sim 
FISIOTERAPEUTA 	. 01 	 Sim 

3.8 — RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS/IMPACTOS PREVISTOS 

CONTRIBUIR PARA: 

- Redução das violações dos direitas socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; 
- Redução da presença de pessoas Ün situação de rua e de abandono; 
- Indivíduos e famílias protegidas; 

Construção da autonomia; 
- Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades; 
- Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar. 

AQUISIÇÕES DOS(AS) USUÁRIOS(AS): 

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

Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social. 

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

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

PROC:_aci 
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- Ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento de habilidades de autogestão, 
autossustentação e independência. 
- Ter respeitados os seus direitos de orinião e decisão. 
- Ter acesso a espaços próprios e personalizados. 
- Ter acesso a documentação civil; 
- Obter orientações e informações sobre o serviço, direitos e como acessa-los; 

- Ser ouvido e expressar necessidades, interesses e possibilidades; 
- Desenvolver capacidades para autocuidados, construir projetos de vida e alcançar 
autonomia; 
- Ter ampliada a capacidade protetiva da familia e a superação de suas dificuldades; 
- Ser preparado para o desligamento do serviço; 
- Avaliar o serviço. 

4 —OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES 

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

Fundos de Repasse.  

5 — METAS E ETAPAS 	 • 

METAS E ETAPAS VALOR DATA 	' 
INICIAL 

DATA  SALDO 
FINAL 

VALOR 
GLOBAL DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

META Acolhimento de Pessoas 
Idosas e as famílias. - - - 

ITEM 

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

- - 452.421,12 452.421,12 452.421,12 

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

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

REPASSE 
MINICIPIO 

META 
Lei n°1.401 META TOTAL  

JAN/2022 37.701,763  37.701276 

FLS. 

PROC:_flet j  ot:b• 
ec 

Praça Josafá Moura, 98- Bom Jesus - Guanambi- BA -46.430-000 - Telefone: (77) 3451-2803 -e-mail: lardosvelhinhos,gblumail.com  

I Os valores necessitam de atualização conforme:art. 4° da Lei 1.401/2021 



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 inadirnplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
Municipal, Federal ou Estadual, que impeça a celebração da parceria, na forma deste plano de 
Trabalho. 

FEV/2022 37.701,76 	; 
37.70476 	. 

.___.. 37.701,76  
37.701,76 MAR/2022 

ABR/2022 37.701,76 	' 37.701,76 
MAI/2022 37.701 76 	. 37.701,76  

37.701,76 JUN/2022 37.701,76 	' 
JUL/2022 37.70y6 	̀ 

37.701,76 
37.701,76  
37.701,76 AGO/2022 

SET/2022 37.701,76 37.701,76 
OUT/2022 37.701,76 37.704_76 
NOV/2022 37.701,76 37.701,76  

37.701,76 DEZ/2022 37.701,76 
SOMA 452.421,12 452.421,1.2 

j 

SA 
Presi 

0)00 

Praça Josafá Moura, 98- Bom Jesus- Guanambi - BA- 46.439-000 - Telefone: (n) 3451-2803 - e-mail: lardosvelhinhos.gbl@gmail.com  

ilr 1~a 

fl olarclotnielhinhos.gbl 

lar dos 
Velhinhos CNP,' N° 14188.244/0001-95 

Guanambi, BA, 13 d dezembro de 2021. 



3817927 

N° Conta Descrição Conta 

17972.8 BB - PMG CONTA MOVIMENTO -17972.8 

PREFEITURA MUNICIPAL, DE GUANAMBI 

Estado da Bahia 

2022 

Valor Bruto R$: 30.998,79 

Valor Retido R$: 0,00 

Valor Líquido R$: 30.998,79 

Credor: 	7060 - ORGANIZAÇÃO DA SOC.CIVILASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE 

Processo de Pagamento N° 2040 

Data: 06/06/2022 

Empenho N°: 178 / 4336 

Dotação Orçamentária 

Reduzido: 

Unidade: 

Ação: 

Elemento: 

Fonte: 

2007.43.00 

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

2.007 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 

00 - Recursos Ordinários 
1.7 

N° Agência Banco' N° Doc. Valor 

0923-7 001 - BANCO 00 BRASIL SÃ 9999 30.998,79 



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
Praça Henrique Pereira Donato,•90 - Centre, 

CNP): 13.982.640/0003-98 - CEP: 45.430-000 - GUANAMBI - BA 

ORDEM DE PAGAMENTO 	 PROCESSO ADM; 

EMPENHO: 178 / 2022'',. 	N° SUB•EMPENHO: 4336 	 TIPO D0 EMPENHO: Global 	1  
Data Empenho: 13/01/2022 	Data Sub-Empenho: 30/05/2022 	Data Liquidação: 30/05/2022 	Data Pagamento: 06106/2022 1  

FORNECEDOR 	 0  

Nome: 	 7060 • ORGANIZAÇÃO DA SOC.CIVIL ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIZ Tipo Pessoa: Jurídica 
Endereço: 	PRAÇ JOSAFA MOURA , 98 	 Complemento: 
Bairro: 	BOM JESUS 	 Cidade: GUANAMBI 
CNPJ: 	 14.788.244/0001-95 insc. Estadual: 	 . CPF: 	 RG: 
Conta Corrente: 9889.2 	 Agência: 923-7 	 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.  
.-DOTAÇÃO.ORÇAMENTÁRIA- 

RaduzIdo: 	 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: 
	

13.50.43.00- Subvençôes Sociais 
Fonte: 
	

00- Recursos Ordinários 
Sub-Elemento: 
	

3.3.50.43.00- Subvancoes Sociais 

Modalidade: Não se Aplica 
	 Saldo Anterior 

Convênio: 
Patrimônio: - 

le 
Estado: BA 1 

1  

Contrato: 
453.000,00 

1 

Saldo Atual  

5713.88 I 

Valor do Empenho 

452,421,12 

— HISTÓRICO 
DESPONIBILIZAÇÃO 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 ESTADUALDISPENSA 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO No 001-22DPCP-PMG. REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5' 
PARCELA. 

Movimentação Empenho 

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 

317.517,88 30.998,79 286.519,17 

Data do Empenho: 13/01/2022 	 1 Data do Liquidação: 30/0512022 1 bata do Pagamento: 06/05/2022 

Trinta mil e novecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos 41/ Valor Bruto' 30.998,79 

Page-se ao favorecido o valor de R5 30.998,79 (Trinta mil e novecentos e 
noventa e oito reais e setenta e nove centavos ), proveniente deste nota. Em, 

06/06/2022 

MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO 
Secretária da Fazenda 
Matricula 9003041 

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 0510612022 . 

IVETE TEIXEIRA 
Tesoureiro(a) 

Matricula 

. 	. IDENTIFICAÇÃO BANCARIA 	 - 	 . 

No Conte . Deterição Conta . 
... 

IP Agancia Banco 	. N• Doc.   Valor 

179728 88 - PINO CONTA MOVIMENTO -17972-8 0923-7 001- BANCO DO BRASIL S.A. 9999 30.998,79 

RECIBO 	. 	 . 

Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI a importáncia supra de RS 30.998,79 (Trinta mil e novecentos e noventa e oito roais e setenta e nove 
centavos ). conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, peta qual damos total quitação. 

Pagamento efetuado através de Ordem. 

3637724 



Data do Empenho: 1310112022 
_DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 	  

Reduzido: 	2007.43.00 	• ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

Modalidade: Não se Aplica 
Convênio: 
Patrimônio: - 

Contrato: 

ni*I uniu... 
DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR A CONTRATAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS COM INTUITO DE LABORAR NA ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DE 
CARIDADEATENDENDO ASSIM O TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA TAC ADITANDO E FIRMADO COMO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,DISPENSA 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001-22DPCP-PMG. REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5' 
PARCELA. 	 . 

Movimentação Empenho 

Saldo Anterior Sub-Empenho 	. , 	Saldo Atual 

317.517,96 30.998,79 286.519,17 

Data do Empenho: 	13/01/2022 Data do Liquidação: 30/0512022 

RETENÇÕES 	 • 	' 

Código • , Descrição 	- Valor .  

Valor Retido 
## Trinta mil e novecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos ## Valor Liquido 

0,00 

30.998,79 

DOCUMENTOS COMPROBATÕDICS 

DIVERSOS 	Data Emissão 	Nome do Doc. 	Ne Documento 	Valor RS 
30/05/2022 	REPASSE A ASSOCIAÇÃO BENEMERITA 	 O 	30.998,79 

,. 	. 	. 
DESDOBRAMENTOS ( PCASP ) 

Código 	Descrição 	 . 	 , ` Valor RS 

35311030 	LIOUIDACAO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS 	 3.0,998,79 

Declaro que os materiais foram recebidos elou serviços prestados em 
30/05/2022. 

MARCE 	NTANA PITA 

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 
30105/2022, podendo efetuar o pagamento. 

. 
Secretárro M 	• al de Administraçâo 
DEC NP 375 0 12 DE JULHO DE 2021 

LE.ANDRA 	v S A SILVA 
Assistente Administrativo 

Matrícula : 200007 	 3837t24 

Estado: BA 
RG: 

Praça Henrique Pereira Donato, 90 • Centro 

CNP]: 13.982.640/0001-96 - CEP: 46.430-000 - GUANAMBI - BA 

NOTA DE LIQUIDAÇÃO PROCESSO 	ADM: 
EMPENHO: 178 / 2022 N° SUS-EMPENHO: 4338 	Data do Sub-Empenho: 30105/2022 TIPO DO EMPENHO: 	Global 

FORNECEDOR 	  

[

Nome: o:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 

7060 - ORGANIZAÇÃO DA SOC.CIVIL ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIZ Tipo Pessoa: Jurídica 
PRAÇ JOSAFA MOURA , 98 	 Compiomonto: 

Bairro: 	 BOM JESUS 	 Cidade: GUANAMBI 
CNP): 	 14.788.244/0001-95 Inc.s Estadual: 	 CPF: 
Conta Corrente: 9889-2 	 Agência: 923-7 	 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 

ti 

Saldo Atual Saldo Anterior.  Valor do Empenho 

578,88 452.421,12 453.000,00 

Unidade: 
Função: 
Sub-Função: 
Programa: 
Ação: 
Elemento: 
Fonte: 
Sub-Elemento: 

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
04- Administração 

122-ADMINISTRAÇÃO GERAL 
008• GESTÃO PROATIVA 

2.007 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 
3.3.50.43.00- Subvençfles Sociais 

00- Recursos Ordinários 
3.3.50.43.00- Subvencoes Sociais 



-.,--1:0TAcÃO:ORyAmENTARIA_ 
Reduzido: 	2007.43.00 • ORÇAMENTÁRIO diliPLEMENTAR • 1 Data do Empenho: 13101/2022 

Unidado: 
Função: 
Sub•Funçáo: 
Programa: 
Ação: 
Elemento: 
Fonte: 
Sub-Elemento: 

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
04 -Administração 

122-ADMINISTRAÇÃO GERAL 
008- GESTÃO PROATIVA 

2.007 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 
3.3.50.43.00- Subvenções Sociais 

00- Recursos Ordinários 
3.3.50.43.00- Subvencoes Sodals 

Tipo Pessoa: Jurídica 

Estado: BA Cidade: GUANAMBI 
CPF: 	 RG: 

Banco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Aglincia: 923-7 

EMPENHO: 17812022 

FORNECEDOR 	 
[ Nome: 

Endereço: 
Bairro: 
CNPJ: 
Conta Corrente: 

7060 - ORGANIZAÇÃO DA SOC.CIVII. ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE 
PRAÇ JOSAFA MOURA, 98 	 Complemento: 
BOM JESUS 
14.788.244/0001-95 Inst. Estadual: 
9889-2 

N° SUB-EMPENHO: 4336 " Data do Sub-Ett Ponho: 30105/2022' TIPO DO EMPENHO: Global 

## Trinta mil e novecentos e noventa o oito reais e setenta e nove Centavos ## . • 	30.998,79 

Aútorizo o empenho da despesa supra mencionada em 30/0512022. 

MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO 
Secretáno(a) 

Matricula : 9003041 

Declara que a Importância supra foi deduzida do crédito próprio em 30/0512022 

SOMA MARIA DE SOUZA CARDOSO 
Assistente AdmInistratIvo 

Matricula : 200026 
3537724 

1 

286.519,17 30.998,79 317.611,96 

HISTORIco 

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°001-22DPCP-PMG. REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5' 
PARCELA. 

Sub,Empenho 

Movimentnão Empenho 

Saldo Atual Saldo Anterior 

N° Ordem Especificação ( item ) Unidade. 	Ouent. Valor Unitário • ,Valor7otal, 

•1 

.• • 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
Praça Henrique Pereira Donato, 90 - Centro 

CNP]: 13.982.640/0001-96 CEP: 46.430-000 - GUANAMBI - BA 

NOTA DE SUB-EMPENHO 

Modalidade: 
Convõnio: 
Patrimônio: 

Não se Aplica 
Contrato: 

Saldo Anterior r Valor do Empenho "Saldo Atual 

453.000,00 452.421,12 578,88 

1 



irefox 	https://autoatericlimento2.bb.com.briaapj/homeApj4.bb?tokenSessa.  

a li 

Transferência entre contas diversas 

Debitado 

Nome 	• 	PREF MUN DE GUANAMBI 

Agência 	 823-7 • 

Conta corrente 	17972-8 

Creditado 

Nome 	 ASSOCIACAO LAR VELHINHOS 

Agencia 	 923-7 
	

t • 

Conta corrente 	9889-2 
	 I 	• 

Valor 	 30.998.79 

Destinaçâo 	O 

Data 	 Nesta data 

Assinada por 	JE762744 MARIA DIGNA COUTRIM DO NASCIMENTO 
	

06/06/2022 10:19:43 

JE769664 NILO AUGUSTO MORAES COELHO 
	

06/06/2022 16:27:49 

Transação efetuada com sucesso. 

Transação efetuada com sucesso por: JE759664 NILO AUGUSTO MORAES COELHO. 

:n• 

• 

*. 	* • 	••••.' 	 I  

06106/2022.16; 5- of-16 



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 

PIREFEIY-UkA 

GUANAMB1 

Guanambi, 30 de maio de 2022. 

Ofício n° 107/2022 — 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 5° parcela — LAR DOS VELHINHOS 

Prezados, 

Vimos, por meio deste, solicitar a liberação da 5a  (quinta) 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$ 30.998,79 (trinta mil, 

novecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos). 

Na oportunidade antecipo votos de estima e apreço. 

Atenciosamente, 

Rozineid = 	galhães de Oliveira Donato 
Gestora do Termo de Parceria 
Portaria n° 022 de 10/01/2022 


