
ntrUAS sarelmlle SDo IAL eC20 IsoEC SN
35.1i - quantidade de famflías beneficiárias do PBF

Data de fiiaçeo do docureoto, ta 12019 13,56:00 cha
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA s gimilares

pertil das(os) usuárias(os)

32.1 - Crianças de 0 a 6 anos, com deficiência
E1

32.2 - Crianças e adolescentes de 7 a 14 anos' com deficiência

42

32,3 - Adolescentes de L5 a77 anos, com deficiência

24

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

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

0

32.6 - 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

lt4

33.1. - Deficiência física
7

33.2 - Deficiência visual
5

33.3 - Deficiência auditiva
0

33.4 - Deficiência intelectual
0

33.5 - Deficiência mental
188

33.6 - Autismo
11

33.7 - Microcefalia decorrente de Zika

3

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

0

34.2 - Quantidade de Pessoas com Deficiência beneficiárias do BPC

100

Datâ do c.iaçào do documento: túraors tl,ss,oo châvo de vüdação

1

úqila.0clarocial@crdadaniâ gov.br

CENSO SUAS' httpr/rwa'',mds'gov br/sagvcensôsuEs

962e?77âle76adô45c6 1M076.33b609 12



CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares
36.5 -. Serviço de educaçâo
lxl Possui localização (endereç0, telefone, etc)

lxl Recebe usuárias(os) encamin had as(os) por este Centro-Dia

[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

[ ] Não tem nenhuma articulação

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

36.6 - Sístema de justiça/Judiciário
xl Possui localização (endereço, telefone, etc)

I Recebe usuárias(os) enca minhadas(os) por este Centro-Dia

I Encaminha usuárias(os) para este Centro-Dia

I Acompanha os encaminhamentos

I Realiza reuniôes Periódicas
I Troca lnformações

I Realiza estudos de caso em conjunto

I Desenvolve atividades em parceria

I Não tem nenhuma articulação

lServiço ou instituição não existente no MunicÍpio ou no DF

A

x

I l..

P

Data d6 criâção do docurdeDto t4rt2Otg t:,56,00 chave

ü6ilanciâsoclâ.I@cidâdàsiô-gov.br
ciNso suns - lap,/ 

""*.md5.9ov.br/sâgvc€Dsosuas

dê vúdaÇão: 962e777a 1e76ad445c61b4076c33b609
15
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xl
xl

l
xl

CENS O SUAS 2019 Centro DIA e Similares

Artesanato (bijuterias, Pintura em tecido, bordado, crochê, etc.)

Atividades de inclusão digital

Atividades de linguagem (Produção de texto, contaÇão de histórias, roda de conversa,.etc' )

Atividades que envolvam alim entos (oficinas de culinária, ho rtas, etc.)

ogos e Brincadeiras (jogos de tabuleiro, brincadeiras de roda , esconde'esconde, mímica, etc')

Atividades de orientação Para o mundo do trabalho

Passeios e/ou atividades externas

usuária(o) no serviço (tu rno/dia/sema na/mês)

x

x
x

Outras atividades

Nenhuma das atividades acima

24.AunidadepossuiPlanolndividuale/ouFamiliardeAtendimentoparacadausuária(o)?
[.] Sim

[ ]Não

25-casopossuaPlanolndividuale/ouFamiliardeAtendimento,qualssãoosltensque
compôem este instrumento?

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

i;i i;Ír;.;il robr. -, deficiências e srau de dependência da(o) usuária(o)

ixl ldentificaçáo e perfil da família

i;i ã;;i;;;i;;s s'ocioeconômicas da(o) usuária(o) e sua famítia (renda, condições de moradia,

tra

Ix]
Ix]

balho, etc.)
ldentificaçáoeperfildascondlçõesdecuidadosfamiliaresda(o)usuária(o)
tiabilidades e capacidades para cuidar e ser cuidado

S.*içot frequentados pela(o) usuária(o) no território

í.i...i.ria.á* e características da rede de atenção e apoio no território

Pactuaçóesentreosse*iç0,,-usuarias(os)e/oufamíliasobreoperÍododepermanênciada(o)

[x] Ptano de atividades a serem realizadas

ixi nvatiaçao periódica do alcance dos obje

proposição de adequações necessárias

tivos do Serviço com a(o) usuária(o) e/ou suas famílias e

.QuemparticipadaconstruçáodoPlanolndividuale/ouFamiliardeAtendimento?
lsios) usuárias(ôs) e/ou os membros da sua família

tu(os) técnicas(os) de referência da(o) usuária(o)

O(a) coordenador(a) do Centro Dia

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

iqlipL de outras áreas nas quais a(o) usuária(o) é atendido

0utros

27.HápaÉicipaçáodas(os)usuárias(os)nasatividadêsdeplanejamentodestecentro

x

Dia?

usuárias(os) Por turno?
100

4/112019 13,56:Data dê criaçâo do docuEen

26

tl
lxl
tl
tI
tl
tl

.l Não

iSim, porém de maneira informal e ocasional

I Sim, de maneira informal, mas regular

I Sim, de maneira formal e reqular

29.oServiçodeProteçáosocialEspecialParaPessoasComDeficiência,ldosasesuas
Famílias, ofertado n"rt" UniA"d", possui capacidade para atendêr quantas(os)

Lor 1 00 châve de validaçào

üsilâ.Dciâsocial@cidâdada got'.br

"i*ro 
tu* . n*rr**1, mds'gov br/sâqucersosuEs

962ê7?7a1e76adâ lSc6rMOZGcl3l0os
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6 a

ü g,ilanciasociâ1@cidada.Bia. gov.!r
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CENSO SUAS 2019 Centro DIA e Similares

Armários individual izaãós paru guarda de Pertences

Artigos de higiene Pessoal

Cadeira de rodas

Cadeiras Para banho

Geladeira
Freezer
Fogáo

Micro-ondas
Máquina de lavar rouPa

Secadora de rouPa

Ca mas/Colchonetes

Sofás/Poltronas/Cadeiras para descanso

Data de cíâçáo do docuDeÉto: r4l11,2019 13;56 :00 chavo ds

üoilàDciasocial@cidadEo.Ia'gov br

cÉ:lso sues - lt p,i'*,* mds gov br/sagvceruosuà§

validação,962 s???â1e764d445 c6iMo?6ca3b6og
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CENSO SUAS 2019 Centro DL{ e Similares

Estr'utura física

18.1 - Quantidade de Salas com capacidade máxima de 5 pessoas

3

18.2 - Quantidade de Salas com capacidade para 6 a 14 pessoas

t2

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

1\

3

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

L

18,5 - Quantidade de Salas (Atençãol Não são salas utilizadas para atendimento!)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 - Recepçáo

[.] Sim

[]Não

18.9 - Cozinha/CoPa

[.] Sim

[ ]Náo

18.10 - Refeitório
[.] Sim

[ ]Não

18.11 - Atmoxarifado ou slmilar

[.]Sim
[ ]Náo

18.12 - Piscina

tlSim
t.lNão

1.8.13 - Quadra esPortiva

[]Sim
[.] Náo

1g,14 - Espaço êxterno para ativldades de convívio ou recreação (exceto quadra e piscina)

t.l Sim

!loilarciasocial@cidadadã gov br
cÉl'so SueS - lnp,ll***.mds. gov'br/sâgícens6suas

g62.111at líada(ScerUo'igcg:l0ogN
Dâtâ d€ cnâção do docu-Beoto talrr2OtS rl,Se 00 chavê d€ iãtjdação:
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PermitiraêssePúbl.icocondiçóêsâdequadasdealojamento,isotamento,provisóeseoutrasdemandas
q.üe atendam às dêterminações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação dos riscos quanto à infecção

ou di6sêminação do vírus.

Art. g.o os recursos do cofinanciamento federaL das açóês socioassistenclais para atendimênto à

situaçáô de ESPIN decorrente do Covid-lg deveráo ser apticados, atém do que dispõe o arL 30 da Portaria

MDS no 90, de 3 de setembro de 2013, na garantia de:

| - ações vottadas à proteção social orientação e informação da população êm situaçáo de

vutnerabitidade e risco sociaL com vistas à prevenção do Covid^19 ê disseminação do vírus:

ll.provimentodecondiçõesadequadasdealojamentoeisolâmento,observadasas
orientaçóes do Ministério dâ saúde, de modo a evitar aglomerações que propiciam a disseminâção da

Covid-19;

lll.adaptaçáodeespaçosfisicoscomintuitodecriaracomodaçõesindividuaisouisolargrupo
ouapoioaoutrasformasdea|ojamentoprovisóriosadequadasàrealidadelocal.quêobedêçamaos
critérios de separação de pequenos grupos para evitar agtomerações que propiciam a disseminaçáo do

Covid -19r

lv - aLimentação, outros itens báslcos e bens necessários que assegurem proteção da

popuLação ou evitem a Propagação do Covid-19;

V - medidas de assistência emergenciat para acothimento a pessoas em situação de

vuLnerabitidade decorrente de Íluxo migratório provocado por crise humanitária, agra\rada pelâ pandemia

do covid-19i

vl - tocação de moradia temporária ou hospedagem para indivíduos ou grupo familiar por meio

de contratos ce[ebrados peto poder púbtico;

vlt - apolo com alimentaÉo e outros itens básicos a aLojamentos provlsórios geridos por

organizações da sociedade civil:

Vlll - Locomoção das equipes e usuários do SUAS para acesso ou prestação dê servlços

socioassistenciais; e

lX.ProvimentodeltensnecessáriosàcomunicaçãoremotaentreusuárioseequiPes.

Art,goAsaçõêsreferentesaoprovimentodecondiçõesadequadasdeorganizaçãodos
aLojamentos, que visem a assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança'

assegurando as condições básicas para o cumprimento das orientações sanitárias de isolâmento social e

higiene voltadas à proteção da poputação e prevenção da disseminaÇão do covid-1g serão objeto de

orientaçáo técnica a ser publ.icada pela secretaria Nacionat de Assistência sociaL

Art,lo.ogestordapotlticadeassistênciasocialdeverápromoveragradativadesmobiüzação
das açôes socioassistenciais. imptantadas ou reorganizadas no escopo desta Portaria. na medida em que

for superada a situâção de ESPIN decorrente do covid-19'

S10 Compõem as açõês dê desmobitização as êstratégias de gêstão que envolvem a reduçáo de

esforços concentrados em torno dê uma situaÉo excêpcional e a adoçáo de procedimentos rotineiros

cujo ptanêjamento deverá:

I - prevenir a brusca interrupção das provisões, evitando danos e maiores prejuÍzos aos

indivíduos e às famílias atendidos:

ll - impedir o descontrole ou a perda dê equipamêntos ê materiais:

lll - evitar a sobrecarga das equipes técnicas: e

I

lV - adotar outras medidas necessárias à retomada da normaLidade dos serviços cotidlanos, sem

prejuizo dê outras açóes emergenciais.

S2o A execução das açôes socioassistencials poderá se estênder após o período da situaÇão de

emergência, conforme demonstrada a necessidade, possibititando a reprogramaçáo de recursos

existentes a partir cta êlaboração de ptano de aÉo vatidado pêto Ministério da cidadania.

t
"o
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CENSO SUAS 2019 Centro PtR e Similares

[ ] Sim, da Saúde

t I Sim, da Educação

[ ]Outras
lxl Não

l0.Aentidaderecebeoutrasformasdeapoiodopoderpúblicomunicipal,estadualoudo

x
x
x
x
X

x
x

Distrito Federal? Caso sim, lndique quais:

I irlao r."."Uu nenhuma outra forma de apoio do poder público municipal

[x] Cessão de recursos humanos

Cessão imobiliária
Pagamento de aluguel

Pagamento de contas de água

Pagamento de contas de luz ou telefone

Foinecimento de gêneros alimentícios

Fornecimento de materiais de higiene e limpeza

iorn..ir.nto de materiais pedagógicos, culturais' esportivos e outros

lsenção de taxas ou tributos municipais

ireinamento e capacitação de trabalhadores da entidade

Outros

1L - Assinale o(s) Conselho(s) no(s) qual(is) esta unidade possui inscrição/reg istro:

[x] Conselho Munic pal, Estadual ou do Distrito Federal de Assistência Social

lxl Conselho Munic pal, Estadual ou do Distrito Federal de Direitos da Crianç a e Adolescente

I Conselho Municipa Estadual ou do Distrito Federal de Direitos do ldoso

xl Conselho MuniciPa l, Estadual ou do Distrito Federal de Direitos da Pessoa com Deficiência

I Outros

lEm nenhum dos citados acima

12.EsteCentroDiaestáreferenciadoaumCentrodeReferênciaEspecializadode
Assistência Social (CREAS)?

[.] Sim

[ ]Não

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

13
est

x
x

- o centro de Referência Especializado de Assistência social (cREAs) que referencia

e Centro Dia realiza quais atividades de referenciamento:

Coleta/recebe periodicamente informações sobre dados de atendimento do ServiÇo

neutirá rurniOás periódicas para avaliação do Servlço 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 esp-ecíficos sobre casos atendidos/acompanhados pelo serviço

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 socioassistencia is

nrtiirf. .o, a rede dos serviços das políticas públicas setoriais

Árti.rlu com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos

üsilàrciasociâl@cidada!.ia.gov br

cÉtso sues' tttrp'/r*".Eds.gov'br/sâgÚcensosuâs

i6ze'lzlate;6ada 45c61MO?6"33b609tlNáorealiza nenhuma das atividades acima
Data de cÍiâçáo do docuiaeDto: t{tr/2org r:,S0 :00 châve dê !ãtidâção
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portaáa MDS no !!3. de 10 de dezembro de 2015. regutamenta o Cofinanciamento federal do suAS e a

tà1sferência de recursos na modalidade fundo a fundo:
i 

considerando o disposto na ResoLução no 1o9' de 11 de novembro de 2Oo9' do consetho

.Nacional.deAsslstênciasocial'.cNAS,queinstituia.I-ipifcaçãoNacionaIdosservlÇossocioassistenciaise

a"nn..nt,"osserviçosdeproteçáosocialespecialdeattacompl'exidade'oserviçodeProteçãoem
Situaçõês dê Calâmidades Públicas e de Emergências: e

Considerando as Resotuções n" 7' de Y de maio de 2013' e no 12' de 11 de junho de 2013' da

Comissão lntergestores TriPartite - CIT e do CNAS' respectivamente' que dispõem sobre os parâmetros ê

critériosparaatransferênciasderecursosdocofinanciamentofederal.paraaofertadoServiçodeProteção
em Situaçóes de Catamidades Púbticas e de Emergências no âmbito do SUAS' resoLve:

ArLl.Disporsobreorepassefinanceiroemergencial.dêrecursosfederaisparaaexecuÇãode
ações socioasslstenclaís e estruturàção da rede do sistema Único de Assistência sociat - suAS no âmbito

dos estados, Distrito Federal e municípios devido à situaçáo de Emêrgência em saúde Púbtica de

lmportância Nacionat - EsPlN, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavÍrus' Covid-19'

Parágrafo único. A Secretêria Nacional de Assistência SociaL - SNAS pubticará em seu sítio

etetrônico na internêt Listagem constando os êntês el.egíveis ao rêpasse financeiro emergencial de

recursos federais, constando as mêtas fÍsicas e financêirâs'

Art.2o o recurso emergenciaL de que trata esta Portaria tem como finaLidade aumentar a

capacidade de resposta oo SuÀs no atendimento às famÜas e aos indivíduos em situação de

vulnerabiüdade e risco sociaI decorrente do COVID-19' promovendo:

I - estrutuÍação da rede do SUAS por meio da aquisição:

a)deEquipamentosdeProteçãolndividuat.EPlparaosprolissionaisdasunidadespúblicasde
atendimento do SUAS: e

b) de atimentos, prioritariamêntê ricos em proteÍna' para pessoas idosas e com deficiências

acol.hidasnoServiçodeAcol.himentolnstitucionaleematendimentonoserviçodeProtêÇãosocial
EspeciaL para Pessoas com Deficiência, ldosas e suas Famitias;

ll-cofinanciamêntodeaçõessocioassistenciaisVisandoaoenfrêntâmêntodasituaÇãode
emergêncla em decorrência do Covid-lg'

Art. 3o Farão jus ao repassê fnanceiro emergencial de que trata esta Portaria. destinado à

estruturação da rede Para aquisição de:

|.EPl,nostermosdaalínêa.a.doincisoldoaÊ2o.osestados,oDistritoFederaleos
municípios que possuam unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS; ê

ll-alimentos,nostermosdaaÚnea.b.doincisoldoart.2o.osestados.oDistritoFederaleos
municípios que Possuam unidades de:

a) acoLhimento para pessoa idosa ou com deficiência; ou

b) centro-dia,

sloParacalcularasmetasfÍsicasdosmunicÍpios.doDistritoFederaledosestadoselegíveis,
nos termôs do inciso I do caPut, será comPutado o quantitativo de trabathadorês registrados no sistema

dê Cadastro do Sistêma Único de Assistência Sociat - CadSUAS, no mês de abÍit de 2O2O, nas seguintes

unidades púbticas e estatais:

| - Centro de Referência dê Assistência sociat:

ll - Centro de Rêferência EspeciaLizado de Assistência Sociali

lll - Centro-Dia:

lV - Centro-POP:

V - Centro de Convivência: e

Vl - Unidades de acothlmento

t
T

ú



v

Localização

99,0 . Latituder
-12.619567362588192

99.1 - Longitude:
-38.67 4707 4L271973

Dala de criaçáo do docuEeÂto;

CENSO SUAS 2019 Gntro DIA e Similares

t4fi1t2019 13.56,00 chave de

I

!1oi]aêciasociâl@cldadada gov.br

ci-vso suns - Irrp,ll"** úds.gov.br/sagi/ceDsosuas

v-alidâçâ0, 962e7?741ê76âd alsãoúoioc::nsos



illt
coNsELHo MuNtctPAL oe lsssrÊxc[À soclAl DE sÃo FRANclsco

DO CONDE. BAHIA O Conselho Municipal de Assistência Social, atendendo ao

disposto nas Leis Federais No 8.724193 e No 12.285/2011 e Municipais No 058/96 e Lei

No 178/20't 1 no uso de suas atribuições

DECIÁRAçÃO DE FUNCIONATEMTO

DEGLARo, para os dovldos fins, que a A§sociação de Pais o Amigos Exc€pcionais de são

Francisco do Conde, com sede ne rua do Gurugê no 06, Campinas, na cidade de 56o

Francisco do conde, Estado da Behia, inscrita sob. o oNPJ no 00.931.760/0001-12,

DedaraÉo de utilidade PÚuica FedsreF Loi no75, de í8/10O1, Dêdaraçáo d€ wldads PÚbllca

Estaduai Lêi no 7,460 de 20/05199, Dedaraçáo d€ l,nilidadôs Publica Municipal- Lei no 028i98

de 26/11/S8, Rêgistro no cNAg PÍocesso no 44006.001351/2001.42, CadasÚo Necionsl dô

pessoa Juridica no 0093176ry000íí2, está em pleno e ogular funcionamênto, nos últimos 08

enos, cumpÍindo suas finalidades estâtutárias, sendo a eue diretoÍia atual, com mendato de

2O2O a 2023, constituÍdas dos s€guintes m€mbms:

Pncidenta: ElLne .rla Sllva Ro.t
RG: 0í3926i1l97- Órgão expedldor: SSPTBA
CPF: 2ttítÍ0856572
Rua Frol f,lguel, no 06, Cenüo, São Francbco do Condê,BA

Vlcefrelldênte: Dagrnar EmÍlla ata do Ó
RGr 0í259rÍ2702- Órglo ExPedldot: SSP/BA
CPF:2í212716515
Rue Pollc.rpo de Ollvelra, no 28 A Centro' Slo Franclrco do Conde/BA

ío DlÍctor Flnancelro: Aôxendro AY.s da Sllve
RG: í290075956- Órgto Erpedldor: SSP/BA
CPF:036Eí583579
Rua Ntteó|, nc 27, Nova Sãs Frrncl.co, São Francisco do Gondo/BA

coÊúoEE
ffi
sGU

í'SôcÍctáÍ|8: arla da Pelxão Sllvâ dor Santo.
RG:08890670t14
CPF:9592691Í5í5

"t

II
,rp

DECIáRO, rob Ú pcnr! do aÍt 299 do códlgo pcnal, que a entidade acime identificada

não rerumârada os m6mbros de sua DirEtoÍia polo exercÍclo esgecifico de suas fun9ôes, não

áisfiUui resufaAos, diüd€ndos, bonmcaÉes, participações ou paÍ€êla do seu patimônio, sob

ú-nt r" Íorma, e aplica as sub'eno6"s e doaçóes rêcêbidas 
-nas 

finalided€s a que €stá

,úúiáá". Éor.ôr uefude, firmo o presente - Sáo Francisco do Conde, 14 de iunho de 2_020,

fáría Ãúina FeÍÍoira Nogueira, p1sente do Conselho Municipal de Assistêncla Sodal- BA

)u osr^;--r cr-

Têlm! Rêgln! FerteFâ NoguGFa

PRESIDENTE DO CONSELHO HUilICIPAL OE ASSISTÊT{CI,A SOG!'AL



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
GABINETE DO PREFEITO

DEcLARAçÃo oe FUNctoNAMENTo

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

Excepcionais - APAE, do Municipio de Sáo Francisco do Conde, é uma associaçáo

civil, filantrópica, de caÉter assistencial, educacional, cultural, de saúde, estudo e

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

00.931.760/0001-12 sediada a Rua do Gurujé, no 06, Centro, nesta cidade de São

Francisco do Conde, Ba, representada legalmente pela Sf Eliana Maria Silva Rosa,

portadora do RG: no 0139263497- SSP/BA, CPF: n241.408.565-72' e vem

funcionando regularmente nos Últimos 08 (oito) anos com atendimentos

especializados para sua clientela e comunidade em geral, de acordo com as

exigências de seu estatuto e regimento§ intemos.

São Francisco do Conde, 1p d aço de 2020.
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PRÉFEITURA MUNICIPAL DE SÁO FRANCISCO DO CONOE
End- Rus Reimundo Rrb€ito, ü/n - Cgnüo, Sáo Francilco do Coodê.BA

CEP]13.90G000
Tal.:(071) 3€5í{801
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ício n'lrll2()ã)llPJSFC São Francisco do Conde-BA, 12 de março de 2020

PROCEDIMENTO MINTSTERIAL

tDEA 285.9.42045'2020

Senhor Presidente,

O Ministério Público do Estado da Bahia, pela PromotoÍa de Justiça

signatária, no uso de suas atribuiçeÉs lEais, com o fito de instruir o Procedimento Ministerial

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

funcionamento, solicita de Vossa Senhoria, no prazo de S(cinco) dias, o enüo dos seguintes

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

Conde; Ata de Eleição e Posse da Diretoria da APAE de São Francisco do Conde; Ata de

eleiqio e posse dos autodeÍensores daAPAE de São Francisco do Conde; Estatuto daAPAE

de Sâo Francisco do Conde.

À oportunidade, renovo pÍotestos de elevada esüma e distinta

consideraSo.

IT
Cordiais saudações,

^)

f
BRUNA
PROMO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
PRESIDENTE

APAE - SÃO FRANCISCO DO CONDE. BA.

FTÍNPALDI
DE JUST|ÇA



OíÍclo de Reglúos de lmóvels e Hlpotecas,
Tftulos e Doclmentoc e Pesaoa Jurídicas

Gomarca de São Franclsco do Conde
Poofr hElolIo

m EsrÀõo D,r B^I{r ofEnL ERoI{ DASLVA l.EEs J6mR

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

REGISIRO/AVERBAÇÃO: sob ne de ordem Av.tZl2E4, folhas 1&4 - 185, no Livro A - 12 -
Registro lntegral, protocolo nc 2.372 de 03lOZl2O20 - EtflçÃO E piOltSE DOS

AUTODEFE?{SORES - ÂSSOCIAçÂO DE pAtS E AMTGOS DOS EXCEPC|ONA|S DE SÃO

FRANCISCO DO CONDE - CNPJ q).931.760l0001-12. O referido é verdadeiro e dou fé.

Emolumentos RS175,23 - Taxa Fiscal RS1.24,4 - FECOM RS47,89 - pGE RS6,96 -
FMMPBA RS3,63 - Def. Pública R54,65 - Total RS362,80 OAJE ng: 9tXD.025.046547 -

Selo Digital utilizado:

#
\\ó

São Francisco do Conde - BA, 05 de fevereiro de 2020.

SebêAa.üEfLürlêt4ôtrôóa*
Abi5.llblqrêRê9i5!o

It2óá817,Í?{
,6Qa3NVLF

Co[c:
w?ü,fi .-jot H.rr.úiciô&

PEDRO GABRIEL COEI.J{O OTIVEIRA

Escrevente

)
^

»

CETflDÂO DEATO Pf,ANCff,O
REGI§TRO OVIL T'AS PÊSSOAS JURÍDICâS

Rua Rodofo TouÍínho, 135, T&rE, Cenfo, CEp: /t:}.900{00
Sáo Frendsco do Cond€ - Bahia

Conteto§: Cll )3651.3412 |,roffioa.síÉArroün ir.cor,



{
\

"',^.ffil"
Arsociaçlo dr Plis a AÍ{96 do3 Ercêpc}ondr dê Sáo FranciEco do Condo

Elcclüâçào de t dtídâdc ftIuká Fê&Íd. L.i n.75, de 18tí0/0í
Ír€clâraçâo d€ Wlidad. Prúàllcâ Eltadu.l- Lôi Íf 7.'160 & 20í05/SS

Dêclârôção ô UtEdâdc P6licâ Uuniciprl- Lei Íf 028/98 do 26/í 198
Rsgístro no CNAS- Proc6.o n! 4{006.ú0115'112ú142

^D 
r . r& r{ ,rq§.o m cÍ»'oc câdastro Nrcional ds Pêsso8 JuÍídicr n. 0003í 76ouro.l _í 2

ATA DE ELEIçÃO E PIOESE Tx)S AUTODEFENSORES DÂ APAE DE SÀO
FRAI{C|S}OO DO COXÍ}E

Âos vinte o cinco de novembro de dc,is mil ê dezenovg, às novê horas, na sede
da AssocisÉo de Psis ê Amigos dos Frcepcionais de Sáo Francisco do Cond€
(APAE), situada na Rua do Gurugé, no 06, nêste município de São Francisco
do Conde, Estado Bahia, GEP: 439000-000, ocone{,r a eleiÉo dos
Autodebnsorês da lnstituição tendo coíno candidatos Ero cârgo os seguintes
alunos maiores de dezoito eÍlos e deÍEiente conbrmê expresso no edital de
convocaÉo: José Fêmando Sanüago, Cremilds B. AnunciaSo, Sâmuel Mrgflio
Matos Pimentel e Elizane Diogo dos Sa-irtos. A eleiÉo iniciou às nove horas
com a pÍ§€nçâ do6 elunos da lnstifuir$o e 03 pmfissionab da mesma, tendo
duraÉo até as trêz€ hoÍâs 6 Íinta minutos. Os e.lunos vobr8m com a cálula
onde os mesmos colocevem o Ílome do s€u candidato. Às feze horas e
cinquenta minutos íci dêito os sêguhtes autodónâones: José Femando
Sentiago e CÍBmilda B. Ahunciação, como suderÍes Samuel Mrgflio Matos
Pimentel e Elizâne Diogo dos Santos, tomando possê Ílo mesmo dia. Nada
mais havêndo a tratar, bi dado por encerrada a Assemblda Gerel, cu1a Ata bi
lavrada por mim Carla Carolina Cardoso de Andrade 6 vai tamtÉm assinada
pelo FÍÊsidontê da AsFmbleia.
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Rua do Gurugé, no oôGurugé- CentÍo - (7'1) 365'l-3750
Sáo Francisco dt Conde - Bahia
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31t'.t212020
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06103120m

PREFEITURA TUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
'' leõnerlnA uuNtctPAL DA FAZENDA E oRçAtEHro (sEFAz

RUA DO ASFALTO, SN - CENTRC

sÁoF&ANclscoDocoNDE - BA - cEP:4390o{00

ú

El@ço
RUA JOAO FLORENCIO GOÍüES S'N CONVENTO CENTRO ' SÃO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
No: (Dí33/ 2020

itolE F r{I §
APAE

FRANCISCO DO CONOE. BÂ

^ÍÍúoloE^'Àfrfroloes 
DE AssoctlçôEs DE DEFESA DE DlRElros

SOCIAIS

'ouÍR ! All\rEÀ)ES

9{.09{'OO ATMDADES,§SOCI'ATIVÂ,S NÃO ESPECTFICADAS

ANTERIORTENTE
ü:il6Àó'ArMô-úEe DE oRG NlzAçôEs Assocl rlv s LIGADAS Á

GULÍURA E Á ARTE

oaDolt c D ÉirR^ls
@ ÍEguxÍE ao. seoorrco

63íE62

ADSOT{

F I

t
T

P

79

gdffi"
rr1f

FEdÍ'

tt;

UIJ
L-?

CPF/CI{PJ

00.93í.760r{100í-12

PA

TAXA DE FISCAL]ZAçÃo Do FUNCIONAilIENTO (TFF)

ASSOC. DE PA]S E AHIGOS DOS EXCEP' S.FCO. OO CONDE
r{orEn zÃo 3oclal

,-.í
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oBsERvÂÇÔEs

DATÂ Ef,ESÂC

13t01t2011
oaTA oa txscRtÇÃc *'T

3111u2011

e()tfab
bS*"n,o

.)
la

PREFEITURA IUUNICIPAL DE SÃO FRÂNCISCO DO CONDE
SECRETARIA IUÚNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO (SEFAZ

. pRAÇ^ OA INOEPENDENC|A. SN _ CENTRC
SÁO FRANCISCO DO CONDE . BA . CEP: 439OO.OOO

r$

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
No:000í7/2014

PARÁ

TAXA DE FISCALIZAçÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF)
NoxEiRAzÂo SoclaL

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

NOIE FANTASII

APAE

ENDEREçO

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

S€oúb Sltta
Receitl

.J,y
IIf

ATTVTDADES DE ASSOCIAçôES DE DEFESA DE DIREITOS
soctArs

ATIvlDÂOÊ

94.90-5100 ournAs ATtvtoADEs AssoctATtvAs, NÃo EspEctFtcaDAs
ÂNTERIORMENTE
94.93-6/00 ATTVIDADES DE ORGANTZAçôES ASSOCTATTVAS L|GADAS Á
CULTURÁ E Á ARTE

OUTRAS ÂÍMDÂDES:

DADOS CADÂSTRÂIS

63í862
@NTRIBUIt{ÍE caD. EcoNôxrco

00000097700179
CPF/CNPJ

00.93í .76010001-,t 2
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secrotaria da Recêita Federal do Brasil
Procuradoria.Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: URANIA MARIA DOS SANTOS VICENTE
CNPJ: 40.60í.858/000í-26

Ressalvado o dirêito de a Fazênda Nacional cobrar ê inscrêver quâisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍlcado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Sêcretariâ
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriÇóes em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à veriflcação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.bP ou <http://www.pgfn.gov.bÊ.

Certidão emitida gratuilemente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2l1ot2o14
Emitida às 14:40:47 do dia 2911012020 <hora e data de BrasÍlia>.
Válida até 2710412021.
Código de controlê da cortidáo: 876C.E483.0'Í 7D.í CBB
Qualquêr rasura ou emenda invalidará este documento.
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Págiaa 1de 1

PODER JIJDICIÁRTO
JÚS"IÇÀ DO TR\tsÀLEO

CERTIDÃO NEGÀTTVÀ DE DÉBTTOS TRÀ3ÀIJHISTÀS

Nome: URÀNIÀ MÀRIA DOS SÃNTOS VICENTE (MATRIZ E FILrÂfS)
CNP,f : 4 0 . 6 01 . 8 5 8 / 0 0 0l- -2 6
Certidão ne : 3!570572 /2020
E:q:edíção: 30/Ll/2020, às l-1 :38:55
Val-idade: 28/05/2021, - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua e>çedi ção .

Certifica-se que uRÀNrÀ t{.ÀRrÀ Dos sÀNTos vrcENTE (MÀTRrz E Frr,rÀrs),
inscrito (a) no CNPJ sob o nc 40.501.a58/oo07-26, NÃo coNsTÀ do Banco
Naciona] de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitída com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalhô, acrescentado pela Lei ne L2.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResoluÇão Àdministrativa nq 1-470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto dê 2011.
Os dados constantes desta Cêrtidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualízados até 2 (dois) dias
anteriores à daEa da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus es tabelecimentos , agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certj-dão condicíona-se à verificação dê sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tsE. jus.br).
Certidão emiLida gratuitâmente.

TNFORMÀçã,O TMPORBÀÀr',nE

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 obrigraÇões
estabelecidas em sentenÇa condenaLóría transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusíve no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cusCas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados peranEe o Minist.ério Público do
Trabal-ho ou Comissão de Conciliação Prévia.

I ffit6

I I

--..'rdê3 e su!íÊ5tiçs: ci:l:?lsi. lus.br
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30111t2020 Consulta Regula.jdade do Émpregador
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CÉ'Xfi
cAIxA ECÕNÔM,CA FEDERÁL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRI

Inscrição: 40.601.8s8/ooo1-26

Razão Socia|:URANIA MARIA DOS SANTOS

ENdETEçO: AV SANTA RITA SN 10 ANDAR / CENTRO / SAO FRÁNCISCO 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 Certiflcado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contríbuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS,

Validade:18/11 /2020 a L7 /72/2020

Certificação Número: 2020 11 L8O323 43 63 1 85450

Informação obtida em 30/71/2020 10:39:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Leí esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www, ca ixa, g ov, b r

hnos:1/consulta-cí.cãixa.oov.br/consultacrí/oaoes/consulteEmoreoâdor-isÍ
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Prêfeitura Municipal dê São Francisco do Cond
Praçâ da lndêpendência, S/N Ténêo

Cenko - Sáo Fmncisco do Conde - BA CEP: 43900-000

CNPJ: 13.830.823/0001-96

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 00018212020

URANIA MARIA OOS SANTOS.ME

ARMAZEM TROPICAL

000.001.967/001 -01 CPF/CNPJ: 40.601.858i000í.26

AVN SANTA RITA, S/N PREDIO

SÃO BENTO . SÃO FRANCISCO OO CONDE . BA 439()OOO()

Nome/Razão Social:

Nome Fantasia:

lnscrição Municipal:

Endereço:

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA IVÍUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER

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

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIIVA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observaçáo:

Esta certidão foi emitida êm 0810412020 com base no Código Tributário [,4unicipal.

Certidâo válida até: 3011212020

Esta certidão abrange somente a lnscÍição i,4unicipal acima identiÍicada. ffi»
5t0I I,b

Código de contÍolê destâ certidáo: 9100072140

I
I

I

Certidáo emitida e{etonicamente via intemet. A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicaÉo de sua
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://sfconde.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - VeriÍcar Autenticidade

I

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

lmpresso em 30/1'l12020 às '10:39:26

I
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GOVERNO DO ESTADO DA BÁHIÀ

. SECR-ETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 'lí3 e í14 da Lel 3.956 de 'l í de dezembro de '198í - Código
Tributário do Estâdo da Bahia)

CeÍtidáo N': 2020357 7 543

Emissão: 30i I 1/2020 10:26

R^ZÁO SOCTAI

URÁNIÂ NÍÂRIÁ DOS SÁNTOS YICENTE

lNScRtÇÁo ESÍÁDUÁL

01L.669.674

CNPJ

40.601.t5t/0001-26

Fica certificado que náo constam, até e prêsêntê data, pendências dê rêsponsabilidadê da pêssoa flsica ou.iurÍdica acima
identiicada, relativas aos Íibutos adminisúados por esta SecÍetaria.

Esta certidáo engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexisténcia de débitos, inclusive os inssitos na DÍvida
Ativa, de competência da Procuradoriâ Geraldo Estado, ressalvâdo o direito da Fazenda Públicâ do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a se[ apurados posteriormente.

Emitida em 3011112020, conforme Portaria no 9'18/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da datâ de s
emissáo

A ÂUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO POOE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRtAs ou vtA tNTERNET, No ENoEREço http:íwwwáefaz,ba,gov.br

-:'-.'-1'

JLJ

Válida com â apresentaÉo conjunta do cârtão original de inscJiÉo no CPF ou no CNPJ da

Secrelaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
CONTROTADORIA GERAL

h
FOLHA DE INFORMAçÃO

PROC. ADM. N9 s4ool2o2o coNTRATO r{e 094/2020
CREDOR URANIA MARIA DOs SANTOS. ME

ASSUNTO soLrcrrAçÃo DE PAGAMENTO (CHECK-L|ST Ne t778l2O2Ol

AO FUNDO SEDESE

Considerundo liquidoção dd despeso, noto Íiscol ne 413 devidomente otestodo Üolhos ne 17fi2) e demois peçds de

ÍoÍmdlizoção üocessual, é que encominhomos o mesmo contendo 52 (cinquento e duas) lolhos numeÍodos,

rubricodos e onolisadas o quol dtendeu os Íonolidodes.

Poro conhecimento e üovidêncios.

5ão Fruncisco do Conde, U de de2embro de 2o2o.

À
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