
Salvador, 31 de maio de 2016 

Ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator 

Dr. ANTONIO HONORATO DE CASTRO NETO 

Processo TCE/12517/2014 

Notificação 000478/2016 

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, 
inscrito no CPF sob número 607.700.587-87, cédula de identidade n^ 1.500.006-00, residente e 
domiciliado à Rua Pastor Arthur de Souza Freire, 340, apartamento 1003, bairro candeias -
Vitória da Conquista - Ba, CEP 45028-738, apresento as devidas justificativas ao relatado no 
presente processo, da forma que seguem: 

PRELIMINARMENTE: 

Insta salientar que fui nomeado como Diretor Geral da Fundação da Criança e do 
Adolescente - FUNDAC, no dia 22 de agosto de 2014, data posterior, portanto, à prevista 
como limite para Inspeção deste Tribunal, ora em questão, que contemplaria o período 
compreendido entre 01/01/2014 e 31/07/2014. 

Naquela data, faltavam apenas 04 meses para o encerramento do exercício 2014. Ao 
assumir a direção do Órgão, de imediato, percebi o quão defasada estava a gestão da FUNDAC 
diante de um sistema complexo que é o sistema socioeducativo , sobretudo pela ausência de 
estrutura administrativa adequada, de corpo técnico capacitado que pudesse exercer com 
normalidade o controle, a modernização e, sobretudo, tornar mais eficaz os recursos 
disponibilizados pelo tesouro estadual para o bom desempenho das ações necessárias ao 
cumprimento das obrigações com o sistema socioeducativo no estado da Bahia, 

Diante desta constatação, algumas providências tiveram que ser adotadas como ponto 
de partida, de moda a permitir a transparência e a segurança dos processos: 

1 - Criação da Corregedoria e Controladoria (portaria FUNDAC n^ 431/2014) - publicado no 
DO em 11 e 12 de outubro de 2014 - edição n? 21544 - página 13. 

2 - Realização de diagnóstico das necessidades para apresentação de proposta de adequação 
da gestão da FUNDAC, culminando com: 

a) Aprovação do Projeto Técnico para implantação de um novo Modelo de Gestão 
(Resolução 34/214 - CONSELHO DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS/ 1 

SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO), onde " Aprova publicização dos 
Serviços de Atendimento ao Adolescente em Cumprimento de Medidas 
Socioeducativas de Internação ou em Internação Provisória" - publicado em 17 de 
dezembro de 2014- edição 21.598 - página 03. 



b) Despacho do Sr. Governador, onde Autoriza a publicização, de acordo com a 
resolução 34/2014 do CONGEOS (publicado no DO em 31/12/2014) - edição 21.606, 
página 19 - Processo 1603140019143 

Ressalta-se que, a realização de concurso público é matéria de exclusiva competência do 
Sr. Governador do Estado. 

Considerando que, depois de várias tentativas frustradas dos meus antecessores de 
buscar autorização para realizar contratação através de concurso público e, diante da 
necessidade de aprimorar a gestão, de modo a dar eficiência e eficácia ao sistema 
socioeducativo no estado, e, após consultar outros agentes envolvidos diretamente na política 
de atendimento ao adolescente, a exemplo das Varas da infância e das Promotorias do 
Ministério Público, além dos pareceres de equipes técnicas da própria FUNDAC e da 
Procuradoria Geral do Estado, dentre outros, optou-se por um modelo praticado em outras 
unidades da federação. Talvez não fosse este o melhor modelo, mas, com certeza, era o 
modelo possível de ser implantado naquele momento. 

Este curto período de quatro meses foi utilizado para, além de tomar conhecimento dos 
graves problemas pelos quais passava a FUNDAC, foi também pra adotar algumas medidas 
emergenciais, e formar uma equipe de trabalho sob uma perspectiva apropriada aos desafios 
a serem enfrentados . Tudo com o cuidado de mudar a forma de gerir uma "máquina" cheia de 
vícios na atividade meio e nas Unidades de internação, e também que não gerasse 
conseqüências nas relações com os adolescentes e profissionais que pudesse eclodir rebeliões 
ou enfrentamento de situação-limites, colocando vidas em risco. 

Evidenciei a incongruência do contrato com a Fundação José Silveira, que representa 
quase a totalidade da mão-de-obra dos operadores socioeducativos nas unidades e a maioria 
dos técnicos da atividade meio. 

Dei início a reformulação do Regimento Interno da instituição e de estudos para uma 
proposta adequado de um novo Plano de Cargos e Salários 

Todas as evidências identificadas se transformaram em planos de trabalho específicos e 
com previsão para serem efetivados no segundo semestre de 2015, 

RESPOSTAS AS NOTIFICAÇÕES: 

1 - (2.1) - Limitação de Escopo 

Sobre este tópico, informo não tido conhecimento desta situação. Entendo não haver motivo 
algum para Limitação do Escopo, sempre orientei aos Gerentes e Coordenadores para que 
agissem com o a mais absoluta transparência. Muito provavelmente esta solicitação tenha sido 
formulada antes da minha posse, então, a explicação técnica para este fato, será a mesma 
prestada pela minha antecessora, corroborada, naturalmente pela Fundação José Silveira, 
considerando tratar-se de um único processo. 



2 - (2.2) - Ausência de documentos comprobatórlos de despesas e terceirização Ilegal 

Sabidamente, como bem cita a i Procuradora Camila Luz de Oliveira, a FUNDAC padece pela 
falta de um modelo eficiente de gestão, e a forma de contratação emergencial, vem se 
repetindo reiteradamente há anos. A solução para que estas questões deixem de existir é a 
modificação do modelo, e foi exatamente o que busquei durante a minha permanência à 
frente do Órgão, no entanto, para responder objetivamente ao aqui pontuado, verifico que 
tecnicamente para este tópico, não poderei ir além do que for apresentado pela minha 
antecessora. 

Ressalto, no entanto, que, a forma de contratação adotada pela FUNDAC tem sempre parecer 
favorável da Procuradoria Geral do Estado. Além disso, há de considerar que, dos quase um 
mil e setecentos funcionários que prestam serviços à FUNDAC através da Fundação José 
Silveira, a maior parcela está nesta condição ha mais de 15 anos, e que além da existência de 
um vínculo precário, estes colaboradores se organizaram em sindicato, e são por este 
representados, trata-se do Sindicato dos Agentes Disciplinares Penitenciários e Agentes 
Socioeducadores Empregados Terceirizados, Temporários e Contratados em Regime Especial 
Administrativo do Estado da Bahia. Isso reforça o que é posto no Relatório de Inspeção, e que 
eu, enquanto estive à frente da Fundação, busquei regularizar, sem criar áreas de atrito, 
respeitando a legalidade e os direitos de todos os envolvidos, mas com determinação. A 
questão da terceirização, portanto, trata-se de uma questão que não poderia ser solucionada 
num espaço tão curto de tempo. 

3 - (2.3) Divergência na apuração dos valores devidos. 

Quanto a este tópico, informo que deixei de responder pela direção da FUNDAC em 
28/01/2015, não havendo tempo para checar o cumprimento do acordado firmado com a 
Fundação José Silveira , no entanto, a Diretora que me sucedeu, encaminhou os ofícios 697 
/DG e 591/DG de 07 de outubro e 15 de novembro de 2015 respectivamente, à 5-
Coordenadoria de Controle Externo, anexando documentos, que comprovam o recolhimento 
de valores apontados por aquela Coordenadoria. Cópias em anexo. 

Por se tratar do mesmo processo, as explicações técnicas a ser consideradas serão as mesmas 
apresentadas pela minha antecessora. Sra. Arisselma Pereira. 

4 - (2.4) Falhas no pagamento de obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias 

Para estes tópicos, solicito considerar as explicações fornecidas pela minha antecessora Sra. 
Arisselma pereira , devido ao fato da mesma já ter recolhido as informações junto à Fundação 
José Silveira, e também pelo fato de se tratar do mesmo processo. 

5 - (2.5) Pagamentos relativos a funcionários lotados em unidade não inaugurada. 

De fato, quando assumi a direção da Fundação me deparei com este cenário, busquei 
as informações nos setores competentes pelo fato de estranhar a existência de um centro de 
custos onde constavam dezenas de funcionários terceirizados sendo remunerados, sem que a 
Unidade estivesse funcionando. O que havia registrado, no entanto, era que, os profissionais 
que iriam trabalhar em Camaçari estavam atuando em outras unidades. 



Considerando que havia uma superlotação considerável nas unidades de Feira de 
Santana e de Salvador, e que os Juizes das varas da infância pressionavam pela abertura de 
novas vagas nas unidades de internação, não era compreensível que aquele equipamento, 
com capacidade para abrigar 90 adolescentes ficasse ocioso, sem cumprir a suam finalidade. 
Então cuidamos com prioridade absoluta de adequar o que ainda faltava e, no dia 16 de 
dezembro de 2014 colocamos a CASE IRMÃ DULCE para funcionar, desafogando, com isso, as 
demais unidades de internação. Fato que pode ser comprovado nas publicações da época, ou 
no site www.fundac.ba.Rov.br 

CONCLUJSÃO 

Por tudo aqui explicitado, reafirmo que em nenhum momento deixei de me preocupar 
com o que foi apontado no Relatório de Inspeção. Exerci a direção da FUNDAC por um 
período, digamos, transitório, mas, mesmo neste pequeno período busquei tomar todas as 
providências para que o cenário fosse modificado. Por isso peço que seja considerado como 
primordial, o meu esforço em fazer com que a FUNDAC cumprisse da melhor forma possível o 
seu papel perante a sociedade, e que as falhas apontadas, não foram por mim criadas, 
tampouco negligenciadas, muito pelo contrário, trabalhei incessantemente tentando 
combater os vícios de uma estrutura ultrapassada, como está amplamente comprovado. 

Em nenhum momento há apontamento de desvio de conduta, de lesão ao patrimônio, 
de apropriação indébita, ou qualquer outra prática criminosa. Por isso, diante destas 
explicações, solicito que seja revista o indicativo de multa a ser aplicada a minha pessoa, por 
entender, caso venha a se confirmar, tratar-se de enorme injustiça. 

Atenciosamente, 

Ani 

V 

TCE-PROTOCOLO GERAL 

LUANAC. DOS REIS TCE - INOVA 

http://www.fundac.ba.Rov.br
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Oficio n° 697/15 - DG. 

KCRETM1A0E amtk^ ouisno» Huwwe* • emnrounMtine bocul 

Salvador» 13 de novembro de 2015. 

Aos Senhores 
Israel Santos de Jesus 
Gonçalo de Amarante Santos Queiroz 
5a Coordenadoria de Controle Externo - Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE 
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n° 495, Plataforma 05,4a Avenida, CAB 
41.745-002 Salvador/BA 

Assunto: Complementação ao Oficio n° 598/2015 - DG/FUNDAC 

Prezados Senhores, 

Cumprimentando-os cordialmente, e em complementação ao documento supracitado, 
enviado a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Bahia em 07 de outubro, encaminhamos 
cópia dos documentos comprobatórios do débito efetivado na fatura da Fundação José Silveira, no 
valor de R$ 42.956,36 (quarenta e dois mil, novecentos e cinqüenta e seis reais e trinta e seis 
centavos), referente aos itens 5,2.2.1 RS1.743,70 (um mil, setecentos e quarenta e três reais e 
setenta centavos); 6.1.2.3 R$33.632,79 (trinta e três mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta e 
nove centavos); 5.2.2.2 R$7.579,87 (sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e sete 
centavos) apontados no Relatório de Auditoria desse TCE. 

Na oportunidade, nos colocamos à disposição e apresentamos protestos de estima e 
consideração. 

Atenciosamente, 

Regina Aflfonso de Carvalho 
Diietora Geral 

' t a s f f l t e í 

F u n d a ç ã o da C r i a n ç a e do A d o l e s c e n t e - F U N D A C 
Rua P i t a n g u e i r a s , n°26 A, Mataiu de Brotas , S a l v a d o r - B A | CEP 4 0 . 2 5 5 - 4 3 6 

Tel. (71)3116-2994/2957/291 1 
VOSZ/DG 
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COMUNICAÇÃO INTERNA 
N° 

08U2015 

| DE: DIRETORIA GERAL | 
PARA: GEFIN S I ^ P F m . 
ESPECIFICAÇÃO: - J 

X 
COMUNICACÃO 7 
SOLICITAÇÃO , j n . / r 
ENCAMINHAMENTO 1— 1 

ASSUNTO: Encaminha cópia do Oficio n° 598/2015 

Senhor Gerente, 

/ 
Encaminho para conhecimento cópia do oficio supracitado, enviado ao Tribunal de Contas do 
Estado, referente ao Relatório de Auditoria, processo n° TCE/001897/2015, exercício de 2014, 
onde foram apontados valores que devem ser ressarcidos ao Erário. 
Diante do exposto, determino a essa GEFIN providências cabíveis para procedimento de 
ressarcimento de R$ 42,956,36 (quarenta e dois mil, novecentos e cinqüenta e seis reais e trinta e 
seis centavos) que eqüivale ao valor restante apontado pelo TCE. 

Atenciosamente, 

DATA: 09/ 10/2015 DATA / / 
REMETENTE 

Regina Jwonso de Carvalho 
Diretora Geral 

Mat.55.578.308-0 

RECEBEDOR 

V0SZ/D6 
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Ofício n° 598/15 - DG. 
Salvador, 07 de outubro de 2015. 

Aos Senhores 
Israel Santos de Jesus 
Gonçalo de Amarante Santos Queiroz 
5a Coordenadoria de Controle Externo - Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE 
Ed Cons. Joaquim Batista Neves, n° 495, Plataforma 05,4a Avenida, CAB 
41.745-002 Salvador/BA 

Assunto: Resposta ao Ofício n° 059/2015 

Prezados Senhores, 

Cumprimentando-os cordialmente, e em resposta ao documento supracitado desse 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Bahia, pontuamos a seguir às providências adotadas por 
esta FUNDAC acerca do ressarcimento de valores citados no Relatório der Auditoria, processo n° 
TCE/001897/2015, exercício 2014. 

1. Recebemos a Solicitação LPM n° 03/2015 apontando o pagamento a maior á 
Fundação José Silveira, no valor de R$ 99.518,46 (noventa e nove mil, quinhentos e 
dezoito reais e quarenta e seis centavos), relativo à despesa de Ticket Refeição da 
CASE Feminina. O referido valor foi glosado no pagamento da fatura do mês de 
abri!, conforme se verifica nas cópias anexas. 

2. Em atenção ao apontamento dessa Auditoria, encaminhamos o valor restante referente 
aos itens 5.2.2.1 RS1.743,70 (um mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta 
centavos); 6.1.23 R$33.632,79 (trinta e três mil, seiscentos e trinta e dois reais e 
setenta e nove centavos); 5.2.2.2 R$7.579,87 (sete mil, quinhentos e setenta e nove 
reais e oitenta e sete centavos), totalizando R$ 42.956,36 (quarenta e dois mil, 
novecentos e cinqüenta e seis reais e trinta e seis centavos) para que a Gerência 
Financeira desta FUNDAC proceda com relação ao ressarcimento. 

Destacamos que, com a efetivação do débito na próxima fatura, esta Fundação 
encaminhará os documentos comprobatórios para ciência desse Tribunal. 

Na oportunidade, nos colocamos à disposição e apresentamos protestos de elevada estima 
e apreço. 

Atenciosamente, 

Alfdnso de Carvalho 
Direcora Geral 

Voa/DG 

Ftmdaffio da Criança e do Ado lescente - FUNDAC 
Rua Pttangueiras, n«26 A, Matatu de Brotas, Salvador-BA| CEP 40 .255 -436 

Tel. (71)3 116-2994/2957/291 1 



t i FUNDAC Tf*». 
ncxtuitt DT Atsnçk. «MltOI WÚHMtM i pa iNvounitcifre ««CIAI 

Oficio n° 635/15 - DG 
Salvador, 20 de outubro de 20J 5 

A Sua Senhoria a Senhora 
MÔNICA MOREIRA 
Gerente da Unidade de Assistência à Saúde - FJS 
Ladeira do Campo Santo, s/n- Federação 
CEP 40.210-320 Salvador - BA 

Assunto: Ressarcimento ao Erário. , 

Senhora Coordenadora, 

Ao cumprimentá-la, informamos que conforme Oficio 059/2015, expedido pelo 
Tribunal de Contas do Estado- TCE, referente ao Relatório de Auditoria, processo n° 
TCE/001897/2015, foi detectado valores indevidos, correspondentes ao exercício 2014 e que 
devem, ser ressarcidos óo Erário Público. 

Dessa forma, comunicamos que estaremos suprimindo da fatura relativa ao 
serviço prestado a esta. Fundação, o valor de R$ 42.956,36 (quarenta e dois mil, novecentos e 
cinqüenta e seis reais e trinta e seis centavos), para atender a determinação do TCE. 

Atenciosamente. 

Regina Afonso de Carvalho 
Diretoca Geral 

Fondaçf io do CrfaDÇB e do Ado le scente * FUNDAC 
Rua Pitangueiras, n"26 A. Matam de Brotas, Sa lvador-BA| CEP 4 0 . 2 5 5 - 4 3 6 

Te). (71)31 16-2994/2957/2911 
GM/W 
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RELATÓRIO DA COMISSÃO PE FISCALIZAÇÃO 

Contrato: 0002/2015 Fatura n°: 29751 
Prestador do Serviço: Fundação José Silveira 
Objeto: Prestação de serviços, de assistência, proteção e apoio aos adolescentes em pronto 
atendimento, regime de Internação provisória, cumprimento de medida socioeducativa de 
internação, semi liberdade, atendimento especial, egressos e apoio as famílias. 
Período: 01 a 30 de setembro de 2015. Valor faturado: R$ 5.210.352,86 

Realizada análise da documentação apresentada, referente ao pagamento da fatura do Contrato 
supracitado, comparando-a com os relatórios emitidos pelas unidades de atendimento da 
FUNDAC, que culminou no que segue: 

O quantitativo demonstrado pela Fundação totalizou 1.347 postos, confirmado por meio 
dos relatórios das Unidades, análise de espelho de registro de ponto e informações 
complementares dos Coordenadores Administrativos das Unidades. 

Entretanto, o valor referente aos postos contratados de R$ 5.355.066,90 (cinco milhões 
trezentos e cinqüenta e cinco mil, sessenta e seis reais e noventa centavos), perpassou por alguns 
ajustes, visto que, primeiramente, a própria prestadora do serviço efetuou um desconto de R$ 
144.714,04 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e catorze reais e quatro centavos), após a 
análise dos dados por esta Comissão, apurou-se ausências de colaboradores sem o devido desconto 
ou substituição (demonstrado na listagem em anexo), gerando uma glosa no valor de RS 
138,790,58 (cento e trinta e oito mil, setecentos e noventa reais e cinqüenta e oito centavos) e 
por fim, RS 42.956^6 (quarenta e dois reais, novecentos e cinqüenta e seis reais e trinta e seis 
centavos) foi suprimido em decorrência do recebimento do Ofício 059/2015, expedido pelo 
Tribunal de Contas do Estado, devidamente informado a FJS (cópias anexas). 

Conclusão: 

Diante da análise descrita acima, comprova-se, após as devidas glosas que o valor validado por 
esta Comissão de Fiscalização é de R$ 5.028.605,92 (cinco milhões, vinte e oito mil, seiscentos e 
cinco reais e noventa e dois centavos). 
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FIPLAN 

LIQ LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 12201.0001.15.0001524-1 
N° EMP: 12201.0001.15.0002489-0 Datado Doct°: 04/11/2015 
N°PED: 1220] .0001.15.0002838-2 Data Prevista oara Paeamento: 04/11/2015 
N*PAD: *** **+ 
Órgão: 
12 - Secretaria de Justiça. Direitos Humanos e Desenvolvimento Social 
Unidade Orçamentária: 
12201 - Fundação da Criança e do Adolescente 
Unidade Gestora: 
0001 - Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC - Executora 
Ordenador de Despesa: 
004239 - Resina Celeste Bezerra Affonso De Carvalho 

Ordenador anterior (EMP): 

Data dè Liberação: Lfberador de Pagamento: *** *** 

Liquidação Escriturai: 
Náo 

Regularização: 
Não 

Dotação Orçamentária: 
12201.0001.08.243.105.4832.7800.33903900.0]28000000.1 

Fo. ^ pagamento: 
iNota de Ordem Bancária (NOB) 

Código Bancário: 
00001.00001 

Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 
001.3832.929661-1 f 

Valor Liquidação: 
5.028.605,92 CINCO MILHÕES E VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E 

DOIS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Histórico: 
referente serviço crestado mês 09/15. nf-29751. oroc-18366 
Código do credor: 
2013.08171-1 

Credor 
FUNDACAO JOSE SILVEIRA 

CPF/CNPJ: 
15.194.004/0001-25 

N° Processo: 15944/2015 Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos) 

Banco + Aeênda + C/C: 094 - BANCO PETRA SA..0001-9 - AGÊNCIA MATRIZ.000001002293-7 
N° Cartão de Pagamento: *** *** 

AUTORIZAÇÃO DE DOCUMENTOS HÁBEIS (ADHs) - LIC >UIDACÃO 
N*ADH Data de Autorização Tipo de 

Documento 
Valor 

. « 1: '12201.0001.15.0001035-0 

• . ) : 1 

04/11/2015 NF-NSo 
Eletrônica / NF -
Eletrônica não 

Integrada 

5.028.605,92 

1 INSTRUMENTO DA DESPESA 
N° Instrumento: 
12201,0001.15.0000155-4 

Tipo de Instrumento: 
Contrato 

Término da vigência: 
23/07/2015 

•<'. 

CONVÊNIO RECEBIDO (FEDERAL) 
ND Convênio Recebido (Federal): *** *** Término da vigência: 

CONTROLE DO SALDO A LIOUIDAR (LIO ORIGINAL) 
Valor; total do empenho (R$) 

5210352,86 
Saldo a liquidar/em liquidação lEsta liquidação (R$) 
(R$) I 5.028.605,92 

5.210.352,861 

Saldo a liquidar/em liquidação 
atual (R$) 

181.746,94 

04/11/2015 17:13 Página 1/2 Ana Lúcia Batista 
Bertink Dos Santos 

( 
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LIQ LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 12201.0001.15.0001524-1 
CLASSIFICACÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO 

Classificação Descrição Valor 
3.3.90.39.39.94 Serv. Téc. Especializados em Advocacia Arquitetura Conlab. Economia Engenharia Estatística 

Atend-Socioeducativo Perícia Vistorias Pareceres Pesquisas AValíaçâo de B Móveis e Imóveis 
e Paisagismo 

5.028.605,92 

TOTAL DA LIQUIDAÇÃO: 5.028.605,92 

CLASSIFICACÃO DAS CONSIGNAÇÕES 
Códieo do Credor Descrição Valor 

TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES: *** 0,00 
Valor Líquido: 

5.028.605,92 
CINCO MILHÕES E VINTE E OITO MIL E SE1SCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS 

Observações: 
SituacSo da LIO: LIO Nonnal 

04/11/201517:13 Página 2/2 Ana Lúcia Batista 
Berllnk Dos Santos 
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NOTA DE ORDEM BANCÁRIA 

NOB Data de Emissão: 0S/11/2015 N° NOB: 
12201.0001.15.0002562-5 NOB Data de Criação do Doef: 05/11/2015 
N° NOB: 
12201.0001.15.0002562-5 

Unidade Orçamentária: 
12201 - Fundação da Criança e do Adolescente 
Unidade Gestora: 
0001 • Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC - Executora 
Código Bancário: Banco + Agência + Regularização: 
00001.00001 C/O.OÜ1.3832.000000000929661-1 Não 

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDOfS) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A 
DEBITO DA CONTA N® 001.3832.000000000929661-1. 

Códiso do Credor: 2013.08171-1 
Credor FUNDACAO JOSE SILVEIRA 
CPF/CNPJ: 15.194.004/0001-25 Município UF: Salvador BA 

' f Emoenho: 12201.0001.15.0002489-0 
Destínaçfio de Recurso da Dotação: 0128000000 'n° Ltauldacfio: 12201.0001.15.0001524-1 Destínaçfio de Recurso da Dotação: 0128000000 

Ordenador de Despesa: 
Resina Celeste Bezerra Affonso De Carvalho 

Liberador do Pagamento: 
Resina Celeste Bezerra Affonso De Carvalho 

Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancosl 
Banco + Agência + OC: 094.00C 11.000000001002293-7 

Valor da Operação (RS): 

5.028.605,92 

Valor por Extenso: 

CINCO MILHÕES E VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E 

Observações: 
Situação da NOB: Nota de Ordet D Bancária (NOB) Norma) 

Registro de Documentos Hábeis (RDH) 
N° RDH Tino RDH N° documento Data de Emissão Valor 

\ 12201.0001.15.0000989-5 NF - Não Eletrônica/NF-
Eletrônica não Integrada 

29751 06/10/2015 5.028.605,92 

w TOTAL: 5.028.605.92 

05/11/201514:30 Página 1/3 Rodrigo De 
Andrade Borges 

Santos 


