
CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Slmilales
.14 - Em relaçáo às vagas do Serviço de PSE pãra pessoas com deficlência, idosas(os) e
suas famflias, informe ser . l\
[ ]Todas as vagas sáo preenchidas por usuárias(os) encaminhados pelos CREAS de referêncja v \ /

[ ]A maioria das vagas sáo preenchidas por usuárias(os) encamlnhados pelos CREAS de referência

[ ] A minoria das vagas é preenchida por usuárias(os) encaminhados pelos CREAS de referência

[.] As vagas são preenchidas de forma independente, de forma que os encaminhamentos dos CREAS

de referência não são um critério de priorização

15 - Esta Unidade oferece alimentação às(aos) usuárlas(os)?
lxl Lanches/CaÍé da manhá

lxl Almoço

[x] Lanche/ Café da Tarde

[ ]Jantar
[ ] Lanche/Café da Noite

[ ] Não oferta alímentação

- Existe apoio para o deslocamento das famílias/indivíduos para a sede dessa Unldade?
Sim, para todas(os) as(os) usuárias(os)
Sim, para algumas(ns) usuá rias(os)

Não

17 - Como se dá este apoio?
lA unidade possui transporte especializado para o deslocamento das(os) usuárias(os)

lA unidade fornece ajuda de custo (passagens) para o deslocamento das(os) usuárias(os)

I 0 poder público fornece gratuidade no transporte público para pessoas com deffciência e idosas

J 0 poder público fornece passagens (va le-tra nsporte, etc.)

I O poder público fomece transporte especializado para o deslocamento dos usuários

I Outros
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CENSO SUAS 201,9 Ceutro DIA e Simtlares
Pefiíl das(os) usuárias(os)

32.1 - Crianças de 0 a 6 anos, com deficlência
52

32.2 - Crlanças e adoÍescentes de 7 a 14 anos, com deficiêncía
42

32.3 - Adolescêntes de 15 a 17 anos, com deficiência
24

32,4 - Jovens e adultas(os) (18 a 59 anos) com deficiêncla
96

32.5 - ldosas(os) (60 anos ou mais) com deficiêncla
n

32.6 - ldosas(os) (60 anos ou mais) dependentes pela ldade, sem deficiência
0

32.7 - Total de pessoas atendidas no Serviço no mês de agosto dê 2019
274

33.1 . DeficÍêncla física
7

33.2 - Deficiência vÍsual
5

33.3 - Deficiência audltiva
0

33.4 - Deficiência lntelectual
0

33.5 - DeficÍêncla mental
188

33.6 - Autismo
11

33.7 - Mlcrocefalia decorrente de Zika
3

34.1, - Quantidade de ldosas(os) beneficlárias(os) do BPC

0

-34,2 - Quantidade de Pessoas com Deficiêncla beneficlárlas do BPC

100

DstÀ d6 crtÂçâo do documsÀto: 14/1L12019 13:56:00 chavÊ do v€Idaçào: 962s777à1076âdê45ê61-b{075c33b609
vtg,UaEclaroct€l@cldndadâ, gov.br
CaNSO SUAS. Lh'J/www.E&.gov.br/5âgücaDrosu6!
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e SlmÍlar.es
Estrutura física

18.1 - Quantidade de Salas com capacidade máxima de 5 pessoas
3

18,2 - Quantidade de Salas com capacldade para 6 a 14 pessoas
L2

18,3 - Quantldade de Salas com capacidade de 15 a 29 pêssoas
3

18.4 - Quantldade de Salas com capacÍdade para 30 ou mais pessoas

1

18.5 - Quantidade de Salas (Atençãol Não são salas utllizadas para atendimento!)t
4

18.6 . Banheiros de uso erclusivo das(os) tra balhadoras(es)

18.7 . Banheiros para uso das(os) usuárias(os)
10

18.8 - Recepção
I.l sim
[ ]Não

18,9 - Cozinha/Copa
[.]sim
I lNão

18.10 - Refeitório
t.lSim
[ ]Não

18.11 - Almoxarifado ou similar
[']sim
[ ]Não

L8.L2 - Piscina
[]Sim
[.] Não

18,L3 - Quadra espoÉiva
[ ]sim
['] Não

18'L4 ' Espaço extêrno para atividades de convívio ou recreaçáo (exceto quadra e piscina)
t'l sim

iÀ

u

Não
Derâ ds cÍhÉo do docu.EoDtoi 14y'111019 13156:00 chú.

údlô.uci8social@cldadsnla. gov"br
CENSO SUÁS - http:/^a,ww,Eds.gov-bísagvclDsorust

rtsIdãçáo:962s777a1ê7 c61b4076c33b509



CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares

lxl Artesanato (bijuterias, pintura em tecido, bordado, crochê, etc')

lxl Atividades de inclusão digital

[ ] Atividades de linguagem (produção de texto, contaçâo de histórias, roda de conversa, etc.)

lxl Atlvidades que envolvam alimentos (oficinas de culinária, hortas, etc')

[x] Jogos e Brincadeiras (Jogos de tabuleiro, brincadeiras de roda, esconde-esconde, mímica, etc.)

lxl Atividades de orientação para o mundo do trabalho

[x] Passelos eiou atlvidades externas

[ ] Outras atividades

[ ] Nenhuma das atividades aclma

24. A unidade possui Plano lndívidual e/ou Familiar de Atendimento para cada usuária(o)?
t'lsim
[ ]Náo

25 - Caso possua Plano lndividual e/ou Familiar de Atendimento, quais sáo os itens que
compõem este Ínstrumento?
lxl ldentificaçáo e perfil da(o) usuária(o)

lxl lnformações sobre as deficiências e grau de dependência da(o) usuárla(o)

lxl ldentificação e perfil da família

lxl CaraterÍsticas socloeconômlcas da(o) usuária(o) e sua família (renda, condições de moradia,
trabalho, etc.)
lxl ldentificaçâo e perfil das condições de cuidados familiares da(o) usuária(o)

[x] Habilidades e capacidades para culdar e ser cuidado
I J Serviços frequentados pela(o) usuária(o) no território
[x] Potencialidades e características da rede de atenção e apoio no território
[ ] Pastuações entre os serviços, usuárias(os) e/ou família sobre o perÍodo de permanência da(o)
usuária(o) no serviço (turno/dia/semana/mês)

[x] Plano de atÍvidades a serem realizadas

[x] Avaliaçáo periódica do alcance dos objetivos do Serviço com a(o) usuária(o) e/ou suas famÍlias e
proposição de adequações necessárias

26 - Quem partlcipa da construção do Plano lndlvidual e/ou Familiar de Atendimento?
t lAs(os) usuárias(os) e/ou os membros da sua família
lxl As(os) técnicas(os) de referência da(o) usuária(o)
[ ] 0(a) coordenador(a) do Centro Dia

[ ]As(os) técnicas(os) do CREAS de referência
[ ] Equipes de outras áreas nas quais a(o) usuária(o) é atendido
[ ]Outros

27 - Há paÉicÍpação das(os) usuárÍas(os) nas atlvidades de planejamento deste Centro
DIa?

['] Náo

[ ] Sim, porém de maneira informal e ocasional
[ ] Sim, de maneira informal, mas regular
[ ] Slm, de maneira formal e regular

29. O Serviço de Proteção Social Especial Para Pêssoas Com DeficiêncÍa, tdosas e suas
Famílias, ofeÉado nesta Unldade, possul capacldade para atênder quantas(os)
usuárias(os) por turno?

. 100

Dâtr ds crisçáo do docuú€n !o: 14J1U2019 13:56:00 chêv€ d! vàIdêçâo: 952é777â1o75âde45c61à4076G33b609

, ü!üÀ!ctâsocisl@cldadàr.lô" gov.br
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similales
' 18.1.5 - Área de descanso para a(o) usuária(o)
i I Sim

[. ] Não

X.9,1 - Acesso principal adaptado com rampas e rota acessível desde a calçada até a
recepçáo no interior da unidade
[ ]Sim, de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

[ ]Sim, mas não estáo de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

[.] Não possu i

L9.2 - Rota acessível aos espaços da Unidade (recepção, salas de atendimento e espaços
de uso coletivo)
[ ] Sim, de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

[.] Sim, mas não estão de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

[ ] Não possui

.3 - Rota acessível ao banheiro
Sim, de acordo com a Norma da ABNT (NBR9050)

Sim, mas não estão de acordo com a Norma da ABNT (NBR9050)

Não possu i

19.4 - Banheiro adaptado para pessoas com deficiêncla e/ou mobilidade reduzida
I lSim, de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

[ ]Sim, mas não estão de acordo com a Norma da ABNT (N8R9050)

[.]Não possu i

20 - Além dos itens acima, há outras adaptações para assegurar a acessibilidade desta
unidade?
[ ] Sim, suporte de profissional com conhecimento em LIBRÁS

[ ]Sim, suporte de material em Braille

[ ] Sim, suporte para leitores de telas de computador para pessoas com deficíência visual

[ ] Sim, outras adaptaçóes e tecnologias assistivas para deficiência física

[ ] Sim, outras adaptações e tecnologias assistivas para deficiência intelectual e autismo

[ ] Sim, pisos especiais com relevos para sinalização voltados pessoa com deficiência visual

[x] Não há outras adaptaçóes

21 - lndique os equipamentos e materiais disponíveis, êm pêúeito funcionamento, para o
desenvolvimento dos Serviços desta unidade
lxl Telefone

[ ] Celular da unidade
[x] lmpressora

lxl Televlsáo (W)

x

I Equipamento de som

I D\,/D

I Datashow
I Veículo de uso exclusivo

I VeÍculo de uso compartilhado

lVeÍculo adaptado para o transpote de cadeirantes

I Acervo bibliográfico (Livros)

I Brinquedos
x] Materiais pedagógicos, culturais e esportivos

rít

19

I]
t.l
I]
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Daüa do qdação do doçu.D6Dto: 1{,/11201S 13:56:00 chnv€ do ralldaÉo: 962e77741s76ôda45c61M076c33b609
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Stmllares
I Armárlos lnd ividualizados para guarda de pertences

lArtigos de higiene pessoal

I Cadeira de rodas
xl Cadeiras para banho

I Geladeira

I Freezer

I Fogão

lMicro-ondas
I Máquina de lavar roupa

I Secadora de roupa

lCamas/Colchonetes
I Sofás/Poltronas/Cadeiras para descanso

x
x

lx
x

DÀtÂ il,e cdrÉo do dosu.úsütor UJl12019 13156:00 châv6 do!!lld8çào. 962ê777a1â76âda45c61M076c33b509
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CENSO SUAS 201.9 Centro DIA e Similales
'Seruiços e atividades

22 - Indique as ações e atividades desenvolvldas pelo'Servíço de Proteçáo Soclal EspecÍ
para Pessoas com DeficiêncÍa e Pêssoas ldosas e suas famílias'nesta Unidader
lxl Acolhida e escuta injcial

Ix] Estudo social

lxl Atividades de autocuidado da vlda dlárla

[x] Orientação sobre acesso ao BPC

[x] Orientação sobre o acesso a outros benefícios

[x] Orlentação e apoio para obtenção de documentação pessoal

[x] 0rientação para realização de cadastro no CadÚnico

lxl Elaboração de Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar

[x] Oficinas e atividades coletivas de convÍvio e socialização

[x] Encaminhamento para a rede de serviços socioassistenciais

[x] Encaminhamento para os serviços da rede de saúde

[x] Encaminhamento para política de educação

[x] Encaminhamento para serviços/Unidades das demais polÍticas públicas

lxl Encaminhamento para órgãos de deÍesa de direltos (Defensoria Pública, Ministério PúblÍco,

Conselho Tutelar etc.)

[x] Acompanhamento das(os) usuárias(os) enca m in h adas(os) para a rede

[x] Registro de informaçôes em prontuário

[x] Elaboração de relatórios sobre casos em acompanhamento

lxl Visitas Domiciliares

lxl Atividades com a famÍlia da(o) usuária(o)

lxl Mobilização das(os) usuárias(os) para acesso ao serviço

lxl Apoio e orientação às(aos) culdadoras(es) familiares
[x] Orientação sobre tecnologias assistivas

[x] Orientaçáo e apoio nos autocuidados

[ ] Palestras e Oficinas envoívendo a comunidade

[ ]Provimento de bens materiais

23 - Além das atividades do Serviço de Proteçáo Social EspecÍal parâ Pessoas com
Deficiêncla e Pêssoas ldosas e suas famíllas acima descritas, inÍorme quals das demals
atlvidades abalxo descritas são reallzadas nesta Unidade (considerar apenas o que for
realizado no próprio local desta Unidade):

Alfabetização
Escola rização Formal

Reforço Escolar
Ensino do método Braille de leitura
Enslno de Libras
Atendimentos Médicos

Atendlmento 0dontológico
Terapia Ocupacional
Fisioterapla
Fonoaudiologia
Atendimento Cl[nico em Psicologia

Provisáo em órtese e prótese

Ativldades Esportivas
Atividades Artísticas e Culturais (musicalizaçã0, dança, teatro, entre outros)

,rü

M ade ícantar . tocar instrumentos et
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares
Estrutura física

18,1 - Quantidade de Salas com capacidade máxima de 5 pessoas

3

18.2 - Quantidade de Salas com capacÍdade para 6 ã 14 pessoas
L2

18.3 - Quantidade de Salas com capacidadê de 15 a 29 pessoas
I

18,4 - Quantidade de Salas com capacidade para 30 ou mais pessoas
1

L8.5 - Quantidade de Salas (Atenção! Não sáo salas utilizadas para atendimentol)t
4

18.6 - Banheiros de uso exclusivo das(os) trabalhadoras(es)
3

18.7 - Banheiros para uso das(os) usuárias(os)
10

18.8 - Recepção
t.l sim
I lNão

18.9 - Cozinha/Copa
I.lSim
[]Não

18.10 - Refeltório
I.lSim
[ ]Não

18.11 - Almoxarifado ou similar
['] Sim

[ ]Não

18.12 - Piscina
[ ]Sim
[. ] Não

18.13 - Quadra esportiva
[ ]slm
I.l Não

18,L4 - Espaço externo para atividades de convívío ou recreação (exceto quadra e piscina)
{.1slm

. t lNão
Dâtr tl6 dlÂçáo do docu.EsDt!:1rU11/2019 13:56:00 châvê d6lEudÂÉo! 962€777â1ê768d!45c6ú4076c33b609
ügtlaDclôsodEl@cldadâElâ, gov.br
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similales
'30 - Em média, quantos dias por semana, as(os) usuárlas(os) da unldade frequentam estê
s'erviço?

'[ ] um dia, ou menos, a cada mês

[ ] um dia por quinzena

[ ] um dia por semana
[ ] dois a três dias por semana \;
[.]quatro a cinco dias porsemana

[ ] mais de cinco dias por semana

31 - Em média, quantas horas por dia as(os) usuárias(os) da unidade permanecem na
Unidade (nos dias em que este utiliza o serviço)?
[ ] menos de uma hora

[ ] uma a duas horas

[ ] duas a três horas

[.]quatro a seis horas

[ ] sete a oito horas

[ ] nove a dez horas

[ ]mais de dez horas

\

"t''t-

j?
\I ,/

*<)

-)Y

Dah de cdaçáo do docuEsnto: 1{/11/2019 1356:00 chavo devalidaçáo: 9626777416764dâ45c61M076c33b609
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similar.es

. Pertil das(os) usuárias(os)

' 32.1 - Crianças de 0 a 6 anos, com deficiência
52

32.2 - Crianças e adolescentês de 7 a 14 anos, com deficiência
42

32.3 - Adolescentes de 15 a 17 anos, com deficiência
24

32.4 - Jovens e adultas(os) (18 a 59 anos) com deficiência
96

32.5 - ldosas(os) (60 anos ou mais) com deficiência
0

32.5 - ldosas(os) (60 anos ou mais) dependentes pela idade, sem deficiência
0

32.7 - Total de pessoas atendidas no Serviço no mês de agosto de 2019
274

33.1 - Deficiência física
7

33.2 - Deficiência visual
5

33.3 - Deficiência auditiva
0

33.4 - Deficiência intêlectual
0

33,5 - Deficiência mental
188

33.6 - Autismo
11

33.7 - Microcefalia decorrente de Zika
3

\
\

34,1 - Quantidade de ldosas(os) beneficiárias(os) do BPC

0

34.2 - Quantidade de Pessoas com Deficiência beneficiárias do BPC

100

,/c

Datá ds cdação do docueeuto: 14/112019 13:56:00 chav6 dê va.lidação: 962677741676ada45c61b4076c33b609
vtgilEnciÀsocia.l@cldàdâda. gov-br
CENSO SUÂS - http:/^{ww.hd!.gov.br/sâgvcêEosuos
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Slmtlares
30 - Em média, quantos dias por semana, as(os) usuárias(os) da unldade frequentam-este
serviço?
[ ] um dia, ou menos, a cada mês

[ ] um dia por quinzena

[ ] um dia por semana

[ ] dois a três dias por semana

[.] quatro a cinco dias por semana
[ ] mais de cinco dias por semana

31 - Em média, quantas horas por dia as(os) usuárias(os) da unidade permanecem na
Unidade (nos dias em que este utiliza o serviço)?
[ ]menos de uma hora

[ ] uma a duas horas

[ ] duas a três horas

[.]quatro a sêis horas

[ ] sete a oito horas

[ ] nove a dez horas

[ ] mais de dez horas

Dsta do crlaÉo do docuEoDro: 14/1112019

ügilarclasocial@cidadôda. gov.br

CENSO SUA§ - http:/^f,ww.rod5 gov.br/sagvcensosuas
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares
35.1. - Quantldade de famílias beneficiárias do PBF

.36

\

()x

Dara do cÍlaçáo do docúEeúto: 14J1112019 13:56:00 chave de vàlidação: 962s777a1e76ada45c61M076c33b609
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares
ArÍiculação

36.1 - Unidades de acolhimento
[ ] Possui localização (endereço, telefone, etc)
[ ] Recebe usuárias(os] encaminhadas(os) por este Centro-Dia

[ ] Encaminhô usuárias(os) para este Centro-Dia

[ ] Acompanha os encaminhamentos
[ ] Realiza reuniões periódicas

[ ] Troca lnformações

[ ] Realiza estudos de caso em conjunto

[ ] Desenvolve atividades em parceria

[ ]Não tem nenhuma articulação

[x] Serviço ou instituição não existente no Município ou no DF

36.2 . CRAS

lxl Possui localizaçáo (endereç0, telefone, etc)

Ix] Recebe usuárías(os) encaminhadas(os) por este Centro-Dia

lxl Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dla

[x] Acompanha os encaminhamentos

[ ] Realiza reuniões periódicas

[x] Troca lnformações

[ ] Realiza estudos de caso em conjunto
[ ] Desenvolve ativjdades em parceria

[ ] Náo tem nenhuma articulação

[ ]Serviço ou instituição não existente no Municfpio ou no DF

36.3 . CREAS

[x] Possui localização (endereço, telefone, etc)

[xj Recebe usuárias(os) enca m in hadas(os) por este Centro-Dia

[x] Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

[x] Acompanha os encaminhamentos

[ ] Realiza reuniôes periódicas

lxl Troca lnformações
[ ] Realiza estudos de caso em conjunto

[ ] Desenvolve ativÍdades em parceria

[ ] Não tem nenhuma artlculação

[ ]Serviço ou instituição não existente no Município ou no DF

36.4 - Serviço de saúde
[x] Possui localizaçáo (endereç0, telefone, etc)

lxl Recebe usuárias(os) encam inhadas(os) por este Centro-Dia

[x] Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

Ix] Acompanha os encaminhamentos

[ ] Realiza reuniões periódicas

[x] Troca lnformações

[ ] Realiza estudos de caso em conjunto

[ ] Desenvolve atividades em parceria

[ ] Não tem nenhuma articulaçáo

[ ]Serviço ou instituição náo existente no Município ou no DF

Datâ de criÂção do doctlmêDLo: l4/112019 13:56:00 cllal,€ do

ü g{a.DciàsoclBl@cidâdaÀiâ. gov-br

CENSo SUÀS - http:/ ,v.l{l, .Eds.gov.br/sagíc€Dsosua3
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CENSO SUAS 2019 Centro p1[ g simitar.sg

.Responsável pelo preenchimento

'41,L - Nome:
Marcia Dantas de Andrade

((L
t,

41.2 - CPF:
031,928.935-40

41.3 - Data:
22110120L9

41.4 - Cargo/Funçáo:
[ ] Coordenador(a) da Unidade

[.]Técnica(o) de NÍvel Superior da Unidade

[ ]Outros

41,5 - Telefone:
(71) 988s33517

41,6 - E-mail
dantasmdn@hotmail.com

42.1 - Nome:
Tatiana Maria dos Santos

42,2. CPF,,

992.L28,465-72

42.3 - Data:
221L0120t9

42.4 - Cargo/Funçáo:
[ ] Secretária(o) Municipal/Estad ual de Assistência Social ou congênere

[ ] Direto(a )/Coordenador(a )/Responsável pela área de proteção social especial no municÍpio ou

estado.

[.]Técnica(o) da Secretaria Municipal e/ou Estadual de Assistência Social ou congênere

[ ]Outros

42.5 - Têlefone:
(71) s81363669

.\\
Lr "4

J

.9-+'

42.6 - E-mail:
tyloi@hotmail. com -v1'

Datô do cíÂçáo do docuDBnto: 14/112019 13:55:00 chave de vêIldaçâo: 962ê777a1o76àd445c61M076c33b609
vtgíanciasoclâI@cidadà.dÂ. gov.br
CENSO SUÂS - http//$,.tr/v,.rEd!.gov,br/sagvceDsosuâ5
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CENSO SUAS 20L9 Centro DLi{ e Similares
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l1to t9a9 13608350,t l1

31ó 40
trtJ1l6/1964 179051 117155

DÀta de c.iação do docuooDtoj 1411U20I9 13 :56:00 châvo de

vigilanciasociôl@cidadania. gov.br

CENSO SUÀ§ - httpJ/wwv..md.s.gov.br/sagL/ceNos!as

validaçâo: 962e777a1e76âda45c6lM076c33b609 71



CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Slmilares
36.5 . Servlço de educaçáo
['x] Possui localização (endereç0, telefone, etc)

. [x] Recebe usuárias(os) encamin hadas(os) por este Centro-Dla

[x] Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

[x] Acompanha os encaminhamentos

[ ] Realiza reuniões periódicas

[x] Troca lnformações

[ ] Realiza estudos de caso em conjunto

[ ] Desenvolve atividades em parceria

[ ] Náo tem nenhuma articulação

[ ] Serviço ou instituíção não exlstente no Município ou no DF

36,6 - Sistema de justiçaiJud iciá rio
[x] Possui localização (endereço, telefone, etc)

[ ] Recebe usuárias(os) encaminhadas(os) por este Centro-Dia

[ ] Encamlnha usuárias(os) para este Centro-Dia

[x] Acompanha os encaminhamentos

[ ] Reallza reuniões periódicas

[x] Troca lnformações

[ ] Realiza estudos de caso em conjunto

[ ] Desenvolve atividades em parceria

[ ] Não tem nenhuma articulação

[ )Serviço ou institulção náo existente no [\4unicípio ou no DF

\4

i./
U$

/Y
ív

DaE di crtaÉo do doqrEêüto: 1,U112019 13:56ú0 c!êv6 d€ lÍd
vlgúElciãlociãl@ctdâdârla, gov-br
CENSO SUÁS. hltp://wvw.Eds.gov.br/sÂgi/cêDâosuâs

aÇáoí 962€777â1 ê76ada45c61M076c33b609 15



CENSO SUÁS 20L9 Centro !l{ s similarsg
Locallzação

99.0 - Latitudel
-12.619567362588192

99.1 - Longitudel
-38.67 4707 41271973

Dêtr do criaçâo do docuE€Dto: l4]r11/2019 13:56:00 châvs dê ra]idaçáo: 962a777â1e76ads45c6ú4076c33b609
ügil6Àciasociàl@cldâdanla gov.br

' CENSo SUÁS . http./ rwwibdr.gov,br/sô9'i./cs!5osuàt
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l1t02Ir9e9 r36083504 94289

6(1317t051 71117155
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(
I

I
)..

úgÍa.Dclasoc'Íal@cldada-Ela. gov.br

CENSO SUÁS - http://www.hils.gov.br/sa!ÍVcensosuas
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CERTII»IO !ÍEGÀTIVÀ DE DEBITOS TRÀBÀJJHISTÀS

Nome: URÀNIA MÀRIA DOS SÀNTOS VICENTE (MÀTRIZ E FILIÀIS)
CNPJ: 40. 601 .858 /0001-26
Certidão net 28499542 / 2020
Expedição: 04/77/2020, às 08:59:45
Validade: 02/05/202L - 180 (cento e oiEenta) di,as, conEados da data
de sua expedição.

Certifica-se que uRÀllrÀ !íÀRrÀ Dos sÀNTos vrcENtE (ltÀTRrz E Frr,rÀrs),
inscrito(a) no CNPJ sob o ne {0.601.858/0001-25, NÃo coNsTÀ do Banco
Nacional dê Devedores Trabafhistas.
Cêrt.idão emitida com base no arL. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescenEado pela Lei ne L2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Àdministrativa ne L470/20L1, do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosEo de 2011.
Os dados constantes desEa Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus esEabelecimentos, agências ou filiais.
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação dê sua
aut.enticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Int.ernet. (hEtp: / /www. tst. jus.br).
Cêrtidão emitida gratuitamente.

TNFORUÀçÃO TUPORTÀI|TE

Do Banco Nacional de Devedores TrabalhisEas constam os dados
necessários à idenuificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanEo às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória t.ransiEada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolrimentos ou a recofhj-mentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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Nome: URANIA MARIA DOS SANTOS VICENTE
CNPJ: 40.601.858/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍcado que vierem a sef apuradas, é ceÍtiÍcado que
não constam pendências em seu nome, Íelativas a créditos tributáÍios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em DÍvida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVoS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíUDA
ATIVA OA UNIAO

Esta certidão é válida paÍa o estabelecimento matÍiz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e Íundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. ReÍeÍe-se à situaçáo do
sujeito passivo no àmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contÍibuiçÕes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 .

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secrêtaria da Receita Federal do Brasil
Procurado a.Geral da Fazenda Nacional

A aceitação desta certidáo está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rb.gov.bP ou <http:/,u,'rÍv.pgfn.gov.bÊ.

CeÍtidáo emitida gÍatuitamente com base na PoÍtaria Conjunta RFB/PGFN no 1 .751 , de 2l1\l2o14
Emitida às 14:40:47 do dia 2911012020 <hoÍa e data dê Brasília>.
Válida até 271041?021 .

Código de controle da certidáo: 876C.E483.0í 7D.1CBB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETÂRIÀ DA FAZENDA

Emissão: 04/l I12020 09:05

-d
Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para o3 êfaitos dos art8. íí3 e lí,1da Lci 3.956 de í'l de dezêmbro de í98í - Código
Tributáío do Estâdo da Bahia)

Certidáo No: 20203211130

FlzÀo soctÀt

IIRÀNIA MÁRIA DOS SAiiTOS !'ICENTE

rNscRlÇÁo ESTADUAT

011.669.674

CNPJ

40.601.t58/0001-26

Fic€ certificado que não constam, até a presente data, p€ndências de responsabilidade da pessoa físicá ou jurídicá acima
idêntificade, reletivas eos úibutos adminisúados poí esta SecÍetana.

Esta c€rtidáo engloba todos os seus estabelecrmentos quânto à inexistêncja de débitos, inclusive os inscÍitos na DÍvida

Ativa, de competência da Procuradoria GeÍal do Estâdo, Íessalvado o dir€ito da Fazenda Pública do Estado da Behia
cobÍar quaisquer débitos que viêrem a ser apurados posteÍioÍmente.

Emitida em 04/11/2020, conforme Portana n'918/99, send_o válida por 60 dias, contados a partir da date de sua
emtssâo.

A AUTENÍCIDAOE DESTE DOCUMENTO PODE SER COTIPROVAOÂ NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRhS OU VlÂ INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sofaz.ba.gov.br

\».
.\ rJ(r)'v .{P

,.4-,r,'
Válida com a apresentaÉo c4njunta do carlão oÍiginalde inscÍiÉo no CPF ou no CNPJ da

Secretaía da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Prignâ I de I RelCeírdaoNegahva.rpt

.{d
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0/.111t2020 Consulta Regularidadê do Empregador
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cAIxÀ ECoNôM!cA FEoERÀL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 40.601.8s8/ooo1-26
Razão SocialíJRÁNIA MARIA Dos sANTos
Endereço: AV SANTA RITA SN 10 ANDAR / cENTRo / sAo FRANclsco Do coNDE /

BA / 43900-000

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:30/10 /2020 a 28/LL/202O

Certificação Número: 2020 10300306 1925491930

Informação obtida em 04/tL/2O20 09:05:37

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

httpsr/consulta-crí.caixa.govbr/consultací/pagedconsultaEmpregadorjsf 111



PrêÍeituía Municipal de São FÍancisco do Cond
Praça da lndep€ndência, S/N Téneo

Centro - Sáo Francisco do Condo - BA CEP: 43900-000

CNPJ: 13.830.823/000í-96

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Númêro: 00018212020

URANIA MARIA DOS SANTOS-ME

ARMAZEi,I TROPICAL

000.001.967/001 -01 CPF/CNPJ: 40.601.858/0001-26

AVN SANTA RITA, S/N PREDIO

sÃo BENTo - sÃo FRÂNctsco Do coNDE - BA 43900000

A
\,

Nome/Razão Social

Nome Fantasia:

lnscriÉo Municipal:

Endereço:

RESSALVADO O DIREITO OA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR OUAISOUER DÉBITOS QUE VIEREMASER

APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO OUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS

TRIBUTÁRIOS OO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICíPIO.

ObservaÉo:

Esta certidáo foi emitida em 0810412020 com base no Código Tributário Municipal

Certidão válida até: 3011212020

Esta certidão abrange somente a lnscriÉo Municipal acima identificada

Código de controle desta certidão: 9í00072í40

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionâda à veriÍicaçáo de sua
autenticidade na lntemet, no endereço eletrônico:
https://sfconde.saatri.com.br, Econômico - Certidão Nêgativa - Veriflcar Aulenticidade

--v
\ !'ã>')/ v

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

lmpresso em M/í112020 às 09:05:36
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&
ESTAOO DA BAHIA
PREFE]TURÂ MUNICIPAT DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
CONTROIÁDORIA GERAT

A
U?J

totHA oE TNFoRMAçÃo
PROC. ADM. N9 4909l2O2O CoNTRATO Ne 094/2020
CREDOR URANIA MARIA DOS SANTOS. ME

ASSUNTO soLtcrrAçÃo DE PAGAMENTo (cHEcx-usr Ne L6oSlzo2ol

AO FUNDO SEDESE

Considerando liquidoção da despeso, noto Íiscdl no 470 devldomente ctestodo üolhos nc 09/10) e demais peças de

lormolizoçõo processuol, é que encominhomos o mesmo contendo 58 (cinquentd e oito) Íolhos numerodos,

rubicodos e onolisodas o quol atendeu ds Íormdlizodos.

Pdro conhecimento e providêncics.

São Froncisco do Conde, 70 de noyembrc de 2020.

I
l

l'tAnildo

.§-


