
imilarentro sSeTADeC10 I2ASUSosENC
,t Ár't

41' t
lxl Artesa natã (oijuterias, Pintura em tecido, bordado, crochê, etc.)

lxl'Atividades de inclusão digital
(produç ão de texto, contação de histórias, roda de conversa' etc')

Atividades de linguagem

x Atividades que envolvam alimentos (oficinas de culinária, hortas, etc')

x Jo9os e Brincadeiras (jogos de tabule iro, brincadeiras de roda, esconde-esconde, mÍmica, etc.)

x Ativ idades de orientação Para o mundo do trabalho

x Passeios e/ou atividades externas

Outras atividades

Nenhuma das ativid ades acima

24.AunidadepossuiPlanolndividuale/ouFamiliardeAtendimentoparacadausuária(o)?
t.lSim
[ ]Não

25.CasopossuaPlanolndividuale/ouFamiliardeAtendimento,quaissãoositensque
comPõem este instrumento?

fxl lientificação e perfil da(o) usuária(o)

i-j ilorm;-i;; *br. ,, oeficúncias e srau de dependência da(o) usuária(o)

ixi tdentificação e peíil da família

lxl caraterística, socio.conomiias da(o) usuária(o) e sua famflia (renda, condições de moradia'

trabalho, etc.)

lxl ldentificação e perfil das condições de cuidados famitiares da(o) usuária(o)

i*i nJiiià.0ár e capacidades para cuidar e. ser:'lq.td-t-

i I serriços frequentados pela(o) usuária(o) n0 terntorlo

[x] Potencialidades e características da rede de atenção e apoio no território 
------.

[ ] pactuações entre os,.r,çãr, ,rrar'uriÃiUo, família sobre o perÍodo de permanência da(o)

,rlariu(o) no serviço (turno/dia/semana/mês)

lxl Plano de atividades a serem realizadas

[x] Avaliação periódica oo ur.ancã los objetivos do serviço com a(o) usuária(o) e/ou suas famÍlias e

prãposiçao de adequaçôes necessárias

26 - Quem ParticiP a da construçáo do Plano lndividual e/ou Famillar de Atendimento?

I As(os) usuá rias(os) e/ou os membros da sua família

xl As(os) técnicas(o s) de referência da(o) usuária(o)

O(a) coordenado(a) do Centro Dia

As(os) técnicas(o s) do CREAS de referência

Equipes de outra s áreas nas quais a(o) usu ária(o) é atendido

lOutros

27 - Há paÉiclPação das(os) usuárlas(os) nas atividades de planejamento deste centro

Dia?
Não
Sim, porém de maneira informal e ocasional

Sim, de maneira informal, mas regular

Sim, de maneira formal e regular

29 - O Serviço de Proteçâo Social Especial Para Pessoas Com Deficiência' ldosas e suas

FamÍllas, ofeÊado n",t" iniJtJi' pàts'i capacidade para atender quantas(os)

I t
0,1'P

usuárias(os) Porturno?
100

Data dê criação ào documenro 1Ulj.n01ú3,56,00 chave

visilancla3oclal@cldada.Dlâ gov'br

ciNso suls ' t tç,1r"',"*.mds gov br/sâgvcensosuas

dê \"a]tdaçáo: 962e 77?a1e76ada45c6 1M076c33b609
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares

Serviços e atividades

22.lndique as açôes e atividades desenvolvidas peto'serviço de Proteçáo soclal Especial

p"." p"iio", com Deficiência e pessoas ldosas e suas famílias'nesta unidader

lxl Acolhida e escuta inicial

[x] Estudo social

lxl Atividades de autocuidado da vida diária

[x] Orientação sobre acesso ao BPC

[x] Orientação sobre o acesso a outros benefÍcios

i*i ori"ntuiao e apoio para obtenção de documentaçãc pessoal

i*i ori.nt.iao para realização de cadastro no CadÚnicc

i*j fruUoruiao de Plano de Acompanhamento lndividual e/ou Familiar

i*l ofi.inut'. 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

ixl Encaminhamento para serviços/Un idades das demais políticas públicas

iri i.i.ri.n..ento para órgãós de defesa de direitos (Defensoria Pública, Ministério Público'

Conselho Tutelar etc.)

1x1 Acompanhamento das(os) usuárias(os) encam in hadas(os) para a rede

Registro de informaçóes em prontuário

Elaboração de relatórios sobre casos em acompanfamento

Visitas Domiciliares
Atividades com a família da(o) usuária(o)

Mobilização das(os) usuárias(os) para acesso ao se:viço

Apoio e orientaç5e )5(aos) cuidadoras(es) familiares

Orientação sobre tecnologias assistivas

Orientação e apoio nos autocuidados

Palestras e Oficinas envolvendo a comunidade

Provimento de bens materiais

23-AlémdasatividadesdoServiçodeProteçáosocialEspecialparaPessoascom
Deficiência e Pessoas ldosas e suãs famÍlias acima descritas' informe quais das demals

atividades abaixo descritas são reallzadas nesta Unidade (conslderar aPenas o que for

realizado no próprio local desta Unidade)l

x
x
x
X

x
x
x
X

I Alfabetização

I Escolarizaçáo Formal

I Reforço Escolar

I Ensino do método Braille de leitura

I Ensino de Libras

xl Atendimentos Médicos

Atendimento Odontológico

Terapia OcuPacional

Fisiotera pia

Fonoaudiologia
Atendimento Clínico em Psicolog ia

Provisão em órtese e Prótese
Atividades EsPortivas

ÀtiviOaaes Artísticas e Culturais (musicalização' dança' teatro' entre outros)

x
x

x
x

M
Data de crlaç

rca de nt toc s m n
ào do docuúento 14/112019 13:56:00 chaYo

9

üoilanclaroci6I@cidadanlÀ.gov.br
cÉNso suls - lttp,i,n^"""' !lds.gov br/sagvcensosuas

dô vElidaçãor 962e771ale75sda45c61M076c3 3b609



.CENSO SUAS 20 19 Centro DIA e Slmilares

I Armários individualizados para gua rda de pertences

I Artiôos de higiene Pessoal

I Cadeira de rodas

I Cadeiras Para banho

I Geladeira

I Freezer

I Fogão

lMicro-ondas
I Máquina de lavar rouPa

I Secadora de rou Pa

I Camas/Colchonetes

I Sofás/Poltronas/Cadeiras para descanso

Data d6 criâção do docurEeEto: 14J11/201s 13 56100 chavo de validaçáo:9620

tA

x
x
x
x
x

It

8

ügilsDciâsocial@cidàdâda.gov.bÍ
CENSo SUÀS - httpr/w w.bds-gov br/sagvcensosuas

???a10764d445c61M076c33b609
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30 - Em média, quantos dias por semana, as (os) usuárlas(os) da unldade frequentam este

serviço?
[ ] um dia, ou menos, a cada mês

I um dia por quinzena

I um dia por semana

I dois a três dias Por semana
.l quatro a cinco dias Por semana

I 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

Dala de fiiação do docü-E€nLo 14/1 rnorg tl'so,oo chavs de Glidação

üsilanciasocia.l@cidadê-ois gov br
cÉNso suns - Inp,lt""**'.Elds gov br/sagvc€nsosuas

962e7??a1e76âdâ45c61 M076c33b609
1l



CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Simllares

Estrutura físíca

1.8.1 - Quantidade de Salas com capacidade máxima de 5 pessoas

3

18.2 - Quantldade de Salas com capacldade para 6 a 14 pessoas

12

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

4l)

18.4 - Quantidade de Salas com capacidade para 30 ou mais pessoas

3

1

4

3

18.5 - Quantidade de salas (Atençãol Não são salas utilizadas para dtendimentol)i

18.6 - Banheiros de uso exclusivo das(os) tra balhadoras(es)

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

10

18.8 - Recepção

[.] Sim

t lNão

18.9 - Cozinha/CoPa
[.] sim
[ ]Náo

18.10 - Refeitório
[.]Sim
[ ]Náo

18.11 - Almoxarifado ou similar

[.]Sim
[ ]Não

18.12 - Piscina

[ ]Sim
[.]Nâo *

.,i€P
ÇJ .t18,13 - Quadra esPoÉlva

[]Sim
[. ] Não

1g.14. Espaço êxterno para ativldades de convívio ou recreaçáo (exceto quadra e Plscina)

[']sim
tl Não
Data de cnâção do docuEeDlo 14/11/2019 13:56:00 châve de

ügilá.Eciasocisl@ctdada!.ie.gov br
CENSO SUAS - hnp://www.úds gov.br/sagiJcêtrsosuÊs

6lrlldâção: 962ê?7741e76ed445c61b4076c33b609
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35.1 - Quantidade de famíllas beneficiárias do PBF

36

Data de criação do do c-umenm, tL/11r2 Otg t1,50'OO cta

üôilanciasociâl@cidadÀDiâ.gov br
cirso suls ' lnp,lt"*"r.Dds gov br/s8gi/censosuâs

ve do rB]idação:962 o777a1e76ÀdÂ45c6 1M076c33b609
l3
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hq

x
x
x
x
x
x
x

[ ] Sim, da Saúde

t' I Siú, da Educaçáo

[ ] Outras

[x] Não

10 - A entidade recebe outras formas de apolo do poder público munlcipal, estadual ou do

Distrito Federal? Caso sim, indique quals:

[ ] Não recebe nenhuma outra forma de apoio do poder pÚblico municipal

[x] Cessão de recursos humanos

I Cessão imobiliária

I Pagamento de aluguel

I Pagamento de contas de água

I Pagamento de contas de luz ou telefone

I Fornecimento de gêneros alimentícios

lFornecimento de materiais de higiene e limpeza

I Fornecimento de materiais pedagógicos, culturals, esportivos e outros

I lsenção de taxas ou tributos municipais

lTreinamento e capacitação de trabalhadores da entidade

lOutros

11 . Assinale o(s) conselho(s) no(s) qual(is) esta unidade possui inscrlçáo/registro:

xl Conselho Municipal, Estadual ou do Distrito Federal de Assistência Social

xi Conselho Municipal, Estadual ou do Distrito Federal de Direitos da Criança e Adolescente

Conselho Municipal, Estadual ou do Distrito Federal de Direitos do ldoso

Conselho Municipal, Estadual ou do Distrito Federal de Direitos da Pessoa com Deficiência

Outros
Em nenhum dos citados acima

12. Este Centro Dia está referenclado a um Centro de Referência Especializado de

Assistência Social (CREAS)?

t.lSim
[ ]Não

12.1 - Qual? Número de ldentificação:
'29292093744',

13 - O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) que reÍerencla

este Centro Dia realiza quais atividades de referenciamentol

I Coleta/recebe periodicamente informações sobre dados de atendimento do Serviço

lRealiza reuniões periódicas para avaliação do Serviço com o Centro Dia

Participa do processo de planejamento das atividades do Serviço

Acompanha cotidianamente as atividades do Serviço

Constrói estratégias metodológicas do Serviço

Elabora relatórios técnicos específicos sobre casos atendidos/acom panhados pelo Serviço

x

x

Realiza estudos de caso em parceria com o Serviço

Define procedimentos comuns e/ou complementares ao Serviço

Possui fluxos de encaminhamentos e trocas de informações com o Serviço

Articula com a rede de serviços socioassistenciais

lxl Articula com a rede dos serviços das polÍticas pÚblicas setoriais

lxl Articula com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direltos

Não realiza nenhuma das atividades acima ),'t
Datr de cdâçào do docuh€Etor I4/11/2019 13:56:00 chavo ds 4

ügilâÀciâsoci6l@cldadàntEgov.br
CENSO SUÀS - http:/ rhry.nd§ gov.br/s.grcemosuas

ea.[dação' 962677?a1ê76ada45c61M076c33b609
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36.5 - Serviço de educação

[x] Possu i localizaçáo (endereç o, telefone, etc)

lxl Recebe usuá rias(os) encam inhadas(os) Por este Centro'Dia

x Encaminha usuá rias(os) Para este Centro-Dia

x Acompanha os encaminhamentos

Realiza reuniões Periódicas
Troca lnformações
Realiza estudos de caso em conjunto

Desenvolve atividades em parceria

Não tem nenhuma a rticulação

Serviço ou instituição não existente no Município ou no DF

x

36,6 - Sistema de justiça/J ud iciário

lxl Possui localizaçáo (endereço, telefone, etc)

Recebe usuáriás(os) encaminhadas(os) por este Centro-Dia

X

x

Data de criaçâo do docllEeE l/rt/2Org t:,S0,OO char€ dê vâlidaçá

Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

Acompanha os encaminhamentos

Realiza reuniões Periódicas
Troca lnformações
Realiza estudos de caso em conjunto

Desenvolve atividades em parceria

Náo tem nenhuma a rticulação

Serviço ou instituição não existente no Município ou no DF

to: 1

üoilaEclasociôl@cidadâ-oiagov br

cÉNSo SULS ' tnp 
'lt 

rtt*. mds gov br/sagi/censosu6s

or962e?77a1e"64dâ4 5c61M076c33b609
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Localização

99.0 - Latitude:
-12.619s67362 588192

99.1 - Longltude:
-38.67 47074L27L973

DâLa de cdaÇão do docuÍoeDtor 1/Ul1

ügüânciasociâl@cidada a gov.br

CENSO SUAS - httP:/i^'ww.md!.gov br/sôgucen5osuâs

CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similil'sg

/2019 13,56:00 chsve

l-
2de r,ôlidâçãor 962e777ale76ad445c61M076c33b609
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2890313603150á1{/02,/1989

31.40

odi!ÀcL.od4ordâ@íPa€br.c{gt?lll7l5533179051t,t/06/t963

Data do criação do docu.ÍneEto: fit11n019 13:56:00 chav6

üoüanciasocial@cldadã-ola.gov br
cÉlso sues' tttp,it***.6ds.gov br/sagÍc€nsosuas

dêvaldâçãor 962e?7 7a16764dâ45c61M076c33b609
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO

DO CONDE' BAHIA O conselho Municipal de Assistência Social' atendendo ao

disoosto nas L€is Federais N" 8;;lÀá e No'12.435/2011 e Municipais No 058/96 e Lel
vrw'Yvr- "-- - 

No 178/2011 no uso de suas atrlbuições'

DECLARAçÃO DE FU NCIoNAMEMTO

DECLARO, para o§ d6vidos fins, que a Associaçáo 
-do 

Pals e fu111not Exc€pcionais de São

Franclsco do conde, com s"d"' i"-rut o" o''"'rgê no 06' campinas' na ddade de Sáo

Francisco do Conde, estaao oa 
-eaiia' l"t"tftt sob' O CNPJ no 00'931 '760/0001 '1 2'

DedaraÉo dê utilidade PÚblica Fãeãi'l"r i;is' de 18/10/01'oeclaraÉo do ufndade PÚbllca

Es*duar- Lei no 7,460 oo zologü-oãuãáçao áe utiilaades pubrica Municipar- Lêr no 028i98

de 26t11ts8,Resistro no cNAs-;;;;;'Ja+ooo'ootestlzool'42' cadasro Nacional de

Pessoa Juridlca n" 00931760i0001';;;;; ;' pleno e regular tuncionamento' nos últimos 08

anos, cumprindo suas nnatioaoes euláútati'"' i'no" a sia dlr€toÍlâ atual' com mandato de

isio 
^ 

zoà1, *n"titutdas dos seguintês msmbros:

l'Éià1",t!L:il?:ilHr"'.H1[:?1,,","o
CPF:24140856572
;;;;;;Mü;;i';o 08, cenúo, são.Franclsco do Gonde/BA

H8iíi,TliiTl",:?1!!5'=:gf.HESF,S^

R::;it'*lf:lto,',,.a no 28 À csntro- são Frencrsco do conde/BA

'lo Dlretor Flnencelro: AlêxandÍo Alves da Sllva

àc]'iãôoozisse' Órsáo Erpedldon ssP/BA

F::'-%ti.if:3lí:Nova são Francrsco, são Francreco do conde/BA

'l'S€crotárla: Marla da Palxão Silva dos Ssntot

RG: 08890870t14
CPF:959269115í5

DECLARO, aob ac penas do art 299 do Códlgo penal'.que a êntidado acima idBntif,cada

náo renumerada os membros oã']'lrã óàüãipà]ã 
":x"r"râo 

espêcifico de suas tun@es' nâo

distribui resultados, uiuaenoos'iàiüáô"' pâtutip'ç"es ou'pârcêla do seu pafimônio' sob

nenhuma Íorma' e apllca * *"üiã.n;ã; ãã'aÉ-es' recaoroàs nas finalidades a qua está

ünculada. Por sêr vordade, fi#;;;ã"td--õãó-Franctsco'ao conde' 't4 de junho de 2020'

rotma Rssina Fênoira ruosuer"aliJ;(ã"nü-d" õ;;;lh;n';lcipal dê Assistêncla sociar BA

r",,I].;Iã:rl'n*'"""
PRESIDENTE DO COT{SELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI'À SOCTAL

).').

.".ttY
a



ESTADO DÀ BAHIA
íãítrúunl uuxtcIPAL DE sÁo ruxcrsco Do coNDE

GABINETEDO PREFETTO

DECLARAçÃo or FUNCIONAMENTO

Declaramos para os devidos fins' que a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE, do Município de São Francisco do Gonde' é uma associação

civil,filantropica,decaráterassistencial'educacional'cultural'desaÚde'estudoe

pesquisa, desportivo e outros, sem Íins lucrativos' inscrita no CNPJ sob o nd

00.931.760/0001_12 sediada a Rua do Gurujé, no 06, centro, nesta cidade de são

Francisco do conde, Ba, representada legalmente pela sÉ Eliana Maria silva Rosa'

4

portadora do RG: no 0139263497- SSP/BA' CPF:

Íuncionando regularmente nos Últimos 08 (oito)

especializados para sua clientela e comunidade em

exigências de seu estatuto e regimentos intemos'

Sáo Francisco do Conde, 1 d arço de2020.

.l

no241.408.565-72, e vem

anos com atendimentos

geral, de acordo com as

E ro el a

P

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

tl,i,-hià úiÃr"cõ n oeiro s/n - conÍo, são Frandgco do condeBl
- CEP:43 9o$0o0

Tel : (071) 3051-'80'1
^§raw

a.

"ut
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MlNlsTfttoP@Jco
DO ETADOOA BAHIÀ

cio no 14I2020I1PJSFC Sâo Francisco do Cond+BA, 12 de março de 2020

PROCEDIMENTO MINISTERIAL

rDEA 285.9.420462020

Senhor Presidente,

OMinistérioPúblicodoEstadodaBÚia'pelaPromotoradeJustiça

signataria, no uso de suas atribuiçôes lEais, com o fito de instruir o Procedimento Ministerial

epigrafado, que versa sobre requerimento pela APAE de expedição de atestado de

Íuncionamento, solicita de Vossa senhoria, no prazo de S(cinco) dias, o envio dos seguintes

documentos: Leis que declara a utilidade pública da APAE no Município de sâo Francisco do

conde; Ata de Eleição e Posse da Diretoria da APAE de são Francisco do conde; Ata de

eteição e posse dos autodefensores daAPAE de são Francisco do conde; Estatuto daAPAE

de São Francisco do Conde,

À oportunidade, renovo protestos de elevada estima e distinta

consideraçã0,

Cordiais saudações,

BRUNA ELIS FITIIPALDI

PRO RA DE JUSTIçA

ILUSTRíSSII/iO SENHOR

PRESIDENTE

APAE. SÃO FRANCISCO DO CONDE'BA, .r\1 t

"o*':p'"Ç" c--



ttl
díclo de Reglttros de lmóvels e Hlpotecas'
Tltulos o Documentoe e Pessoas Jurídlcas

Comarca de São Francleco do Conde
PoDm llDlalno

m EsrÂóo DÀ B^l q^ oFEtÂt-: ERO[{ DA SILVA lruEg JÚt{lOR

CERTIFICO para os devidos fins, que procedi nesta data o ato de

REGISf,RO/AVERBaçÃO: sob ne de ordem Au.LZl284, folhas 184 - 185, no Livro A - 12 -
Retistro lntegral, protocolo ne 2372 de O3lO2l2O2O - EtElçÃO E pOSSE DOS

AuroDEFENsoREs - AssochçÃo DE PAls E AMlGos Dos ücEPcloNAls DE sÂo

FRANCTSCO DO CONDE - CNPJ 00.931.760/ql01-12. O referldo é verdadelro e dou fé.

Emolumentos RS175,23 - Taxa Fiscal RSt24,4 - FECOM RS47,89 - PGE RS6,96 -
FMMPEA Rs3,63 - Def. Pública Rs4,65 - Total Rs362,80 DAIE ne: 9999.025.046547 -

Selo Digltal utilízado:

&

São Franclseo do Conde - BA, 05 de íevereiro de 2020.

56E*nntkhé
Íófll.tr*ÔEóihaü
Âro tl(Êrhlct& Rcgbh

r526áD0ÍIl,í-3
9mQúrNVLr

CoBulk:
Ívw.q:btirr.br/rutcaticidrdc

PEDRO GABR}EL COELHO OLIVEIRA

Escrevente

cERfl DÃO DE,ATO PRATICADO

REGETRO OVIL DiqS PESTOAS JURÍDrcÁS

Rúa Rodolfo Tourinho, í35, Té.reo, Centro, CEP: 43.900-000
São Frandsco do Conde - Bahla

Cont8tos: Cí 1 )3651.34í 2 I lpSElBt §úÊ@e!á!Ca!A
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ATÂ DE ELHÇÃO E PIOSSE DOT} AUTODEFENSORES DA APAE DE SÃO
FRAiICISGO DO COHDE

ffi YRí)Ê IJÊrlc(
í"x^nledl &'u

Yt*ndoç lú-o. srr, t
t\w*. ú SJ.vew

Assoclação dr Pai3 o AÍíÚgPs do3 Excêpclonâls dÊ Sáo Frâncisco do Condo

úchrâçáo dc t dHaaoe pritulca fcueral'Lâi no 75, de íUíoOt
Dêclaração de Uülidad. PtlbllsÊ &tattual- Lêi n' 7'460 de 20/O5'Iss

Declaração de Uülldadê Pública tlunlciPal- Ld n'028/98 de 20ií198
. R;glsíÍo no CNÂS- PÍocê63o Íf 4'1006'00í35íí200142

^,ft. so rnÁtros.o Do cur"É Cadeúro Nasionât dÊ Pessoâ Jurldica no (X193'1760/0{X}1'12

Ao§ vinte a Cinco dê novembro de dcris mil e dezenove, âs nore troras, na sede

da Associaçáo de Pais e Amigos dos ExcepcÍonais de São Francisco do Conde
(APAE), sitüada na'Rua do êurugé, no 06, neste municipio dê Sâo Francisco

ào Cónae, Estado Bahia, CEP: 439000:000, ocorÍeu a eleifro dos

AutodefunsoÍês da lnstituiçáo tendo como candidatos ao cargo os s€guintes

alunos maioÍes de dezoito anos ê deficiênte confurme expresso no edital de

ànvoca6o: José Femando Santiago, CÍemilda B. Alynda$o' Samuel Mrgflio

Matos Pímentet e Elizang Diogo dos Salitos. A 6leiçáo iniciou às nove horas

com a prêsenç8 dos alunos da lnstituiÉo ê os profissionais da mesma, tendo

duraçãó até ai traze horas B finta minutos. Os alunos votaram com a édula
ondC os mesmos colocavam o nome do seu candidato. Às feze horas e
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Rua do Gurugé, no 06-Guugé- CentÍo - f/1) 3651-3750
Sáo Francisco do Conçle- Bahía
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PREFEITURA TIJIUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONOE

"=.'=;i';ffi i;rLf gâ'^3âlfÍ=J,'lEoRçAMENro(sEFÂz

SÀOFRANCISCODOCONDÉ - BA' CEP:'I39OGOOO

alvlnÁ DE FUNcIoNAMENTo
No: 001331 2020

IOXE FÂ}{TÀSIÂ

APÂE

ENOEREçO

Se

RUA JOAO FLORENCIO GOMES S'N GONVENTO CENTRO sÁo

FRANGISCO DO CONDE - BÂ

^Tffirortt oe nssoclqçôEs DE DEFESA DE DlRElros

SOCIAIS

DADOS CADASÍRÂIS

CONÍRIEUINTE

63í862

ÂDSON

rrÉff",
F e

Àa,1
!Éc*'

0ÀrÂ oa
31na2020

OBSE

oÀÍÂ

0610312020

00.93í.?6010001-í 2
CPF/CITPJ

7700179
c,ÂD. Écolô tco

ANÍERIOR EI{TE
s4.934í00 AIMDADES
cuLTt,RÂ E Á ARTE

r)E oRGANlzÂçÔEs AssoclATlvAs LIGADAS Á

A'InnDÂDEs

OCIATIVI.S
OtÍÍR ilt CÂDASIFÉcPESNÃoÂssDÂDESAÍM94.99400

PAF^

TAXA DE FISCALIZAçAO DO FUNCIONAMENTO (TFF)

No[EnÁzÃo sodÀL^ 
iãsãi. DE PAls E Aulcos Dos ExcEP' s'Fco' Do coNDE
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OBSERVAçÔES

DATA EMISSÃC

13t0'il2014
DATA DA INSCRIçÃT *''\flE

31t1212014

e0rFmlb

bd9,"nto

PREFEITURA.III.UNIC{PAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
SEGRETARI,A MUIICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO (SEFAz

PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN - CENTRO

SÃoFRANCTSCODOCONDE - BA - CEP:43900400

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
No: 00017/ 20í4

PARÁ

TAXÁ DE F]SGALIZAçÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF}

r{orrE/RAzÃo socraL

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. S.FCO. DO CONDE

t{oMÉ FAl{rÂsG

APAE

EI{DEREçO

RUA JOAO FLORENCIO GOMES S/N CONVENTO CENTRO . SÃO
FRANCISCO DO CONDE - BA

AÍMOÁDE

ATTVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS
soctAIS 

4

OUTRÀS ATMDADES:

94.994/OO OUTRAS ÂTIVIDADES ASSOCIANVAS, NÃO ESPECIFICÂOAS
ANTERTORMENTE
94.93ó/OO ATTVTDADES DE ORGANIZAçÕES ASSOCTATTVÁS LTGADAS Á
CULTURÁ E Á-ARTE

DADOS CAOASTRÂIS
côDrco mNTRjaUTNTE

631862

caD. EcoNôurco

00000097700í79
CPFlCNPJ

00.93í.760r000í -í2
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Nome/Razão Social

Nome Fantasia:

lnscriÉo Municipal:

Endereço:

PrefeituÍa Municipal de São Francisco do Cond
Pràçá da lndepêndência, S/N Téreo

Cêntro - Sâo Francisco do Conde - BA CEP: 4390GO00

CNPJ: 13.E30.823/0001-96

cenloÃo NEGATIVA oe oÉeros
Número: 00018212020

URANIA MÂRIA DOS SANTOS.ME

ARMAZEM TROPICAL

000.001.967/00í -01 CPF/CNPJ: 40.60í.858/0001-26

AVN SANTA RITA, S/N PREDIO

sÃo BENTo - sÃo FRANctsco Do coNDE - BA 43900000

RESSALVADo o DtREtro DA FAZENDA MUNtctpAL coBRAR euAtsouER DÉBtros QUE vtEREM ASER

ApuRADos posrERtoRMENTE, É cERTrFrcADo ouE, ATÉ A PRESENTE oATA, NÃo CoNSTAM DÉBlros

TRTBUTÁRros Do coNTRTBUtNTE ActMA clrADo PARA coM ESTE MUNIcíPlo.

Observaçáo:

ift*r**r.i.rnr,T!."

Esta certidão Íoi emitida em 0810412020 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 30112'/2020

Esta certidão abrangê somente a lnscriÉo Municipal acima identificada

Código de controlê desta certidão: 9í00072140

» IO
u

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua

autenticidade na lntemet, no endereço eletrônico:
https://sfconde.saatri.com.br, EconÔmico - Certidão Negativa - VeriÍicâr Autenticidade

AtenÉo: Qualquer rasura ou emenda invalidará estê documênto

lmpíesso em 1711112020 às 11:33134

r-lI
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CERTIDÃO !ÍEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TNÀ3ÀI.,HISTÀS

Nome: URÀNIA MÀRIÀ DOS SANTOS VICENTE (MÀTRIZ E FILIÀIS)
CNP,I: 40 . 601.858/0001-26
Certidão ne: 305662L0 / 2020
Expedição: 77 /LL/2020, às L1:26:51
Validade: 75/05/202L - 180 (cento e oit.enta) dias, contados da data
de sua expedição.

CerLif ica_se que URÀtiIIÀ !I,ÀRIÀ DOS SÀ}ITOS VICENTE (![ÀTRIZ E FIIJIÀIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o ne 40.601.858/0001-26, NÃo coNSTÀ do Banco
Nacional de Devedores TrabalhisEas.
Certidão emitida com base no ar!. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescenEado pela Lei oe L2.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução ÀdminisErativa ne L47O /201L do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosEo de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atua]izados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesLa a empresa êm relação
a todos os seus estabelecimenEos, agências ou filiais.
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tsst. jus.br) .

Certidão emitida gratui tamente .

r![FoRuÀçÃo DíPoRTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplenEes perante a Justiça do Trabalho quanEo às obrigaÇões
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais Erabalhistas, inclusive no concernentê aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emofumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

t^
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecretaÍia da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIOÁO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: URANIA MARIA DOS SANTOS VICENTE
CNPJ: 40.601.858/0001-26

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgáos e Íundos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍere-se à situação do

sujeito pasJivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange^inclusive as contribuiçÕes sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do aÍt. 1 'l da Lei no 8.212, de 2l de iulho de 1991.

A aceitação desta certidáo está condicionada à veriÍicaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços < http://rfb. g ov. b Ê ou <http:/^^,ww. pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.75'1, de211012014.

Emitida às 14:40.47 do dia 291'l'02020 <hora e data de Brasília>.

Válida alé 2710412021.
Código de controle da certidão: 876C.E483.0'l7D.1CBB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscÍever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍlcado que vierem a ser apuÍadas, é certificado que

náo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Recêita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da uniáo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

#'
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Éffi
GOVERNO DO ESTADO DA BAHTÁ

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitldâ para os efeitos do8 aÍta. í13 s í14 da Loi 3.956 de íí de dezombro de í98í ' Código

TribuÉrio do Eetâdo da Bahia)

Certidão No: 20203393883

Emissão: 17 /l I12020 ll:24

t
.v

RÂáO SOCIAL

T]RAIiTA iÍARIA DOS SANTOS VICENTE

INSCRIÇÃO ESTAOUAT

01r.669.67i1

CNPJ

í0.601.r5E/0001-26

Fic€ certific€do que nâo constam, até a pÍesente date, pendências de responsabilidede da pessoe Íisicá ou jurídicâ acima

identificada, relativas aos tnbutos administrados por esta Sesetaria.

Esta certidào engloba todos os seus estabelecrmentos quanto à rnexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida

Ativa, de competência da Procuradorie GeÍaldo Estado, ressalvado o direito da Fazenda Públice do Estado de Bahia

cobrar quaisqueÍ débitos que vieÍem a ser apuÍados postêÍiormente

Emitide em 17tl112020, conforme Portaria no 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da datâ de sua

êmissáo.

A AUTENTICIDADE OESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVAOA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRhS OU VIA INTERNET, NO ENDEREçO hftp:t/www.sêÍaz.ba.gov.br

t^

Válida com a apresentaÉo conjunta do cártáo originalde inscriÉo no CPF ou no CNPJ da

SecJetaria da Receita Fêderal do Ministério da Fazenda

I Â

ó

PáBlna I de I RelC€írdaoNêEativa rpl



17 t11t2020 Consulta Regularidade do Empregador

é-l t,,//u

CATHA
^Âtxa - -oNét,t,i:Â FãcERÀL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CR.F

Inscriçáo: 40.601.8s8/ooo1-26

RAZãO SOCiAI:IIRANIA MARIA DOS SANTOS

Endereco: AV SANTA RITA SN 10 ANDAR / CENTRO / SAO FRÂNCISCO DO CONDE /
' BA / 43900-OOO

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/2020

Certificação Número: 202010300306192549 1930

Informação obtida em L7 /ll/2020 17:22:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em
condicionada a verificação de autenticidade no site da

www.caixa.gov.bl

Lei esta
Caixa:

l/)l.
6

)-
u

https://consultra-crÍ.caixa.gov.bÍ/consultací/pages/consultaEmpregadorisÍ
111
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EÍADO DA BAHIA

PREFElTURA MUNICIPAT DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

CONTROTADORIA GERAT

FOI.HA DE INTORMAçÃO

5t46l2O2O CHEK-L|ST Ne 1713/2020PROC. ADM. N9

URANIA MARIA DOS SANTOS .MECREDOR

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS RICOS EM PROTEINAS PARA OS EXCEPCIONAIS DA

APAE

OBJETO

Prezado Senhor,

ConsideÍdndo notd fiscol ne 472 (folho ns 07) é consídeÍondo os demdis Peçds de Íomalizdção, ombos otestddo , é

que esto COGEM encdminho o presente contendo o mesmo 5j (CINQUENÍA E TRES), lolhas numerados e

rubÍicadds.

Sdo Froncisco do Conde, 7E de NO4EMBRO de 202, 
&*l

FIAVIANA ANIARAL
I

ANAtISÍA /COGEM

AO FUNDO SEDESE

Pora conhecimento e providêncios.


