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CAPITULO 1
DA CONSTITUigAO E FINALIDADE

SEgAO l
DA CONSTITUigAO

Art. 1° - A Unidade Executora (UEX), denominada Associa^ao de Pais e Mestres 
em 15/06/06 na unidade escolar Escola David Gonsalves e uma sociedade civil sem fins 
lucrativos, de duragao indeterminada, com atuagao junto a refenda unidade escolar, sede e foro 
no municipio de Barra de Guabiraba Estado de Pernambuco, e sera regida pelo presente estatuto.

segAo ii
Art. 2° - A associagao tern por fmalidade geral colaborar na assistencia e formagao 

do educando, por meio da aproximagao entre pais, alunos e professores, promovendo a 
integragao. poder publico - comunidade - escola - familia.

Art. 3° - Constituem fmalidade especifica da UEX a conjungao de esforgos, a 
articulagao de objetivos e a harmonia de procedimentos, o que caracteriza principalmente por:

a) interagir junto a escola como instrumento de transformagao de agao, promovendo o bem- 
estar da comunidade do ponto de vista educative, cultural e social;

b) promover a aproximagao e a cooperagao dos membros da comunidade pelas atividade 
escolares;

c) contribuir para a solugao de problemas inerentes a vista escolar, preservando uma 
convivencia harmonica entre pais on responsavel legais, professores, alunos e 
funcionarios da escola;

d) cooperar na conservagao dos equipamentos e predios da unidade escolar;
e) administrar de acordo com as normas legais que regem a atuagao da UEX, os recursos 

provenientes de subvengoes, convenios, doagoes e arrecadagoes da entidade;
f) incentivar a criagao do gremio estudantil e trabalhar cooperativamente com o mesmo

CAPITULO II
DA ORGAN1ZAQAO ADM1MSTRAT1VA

SEgAO1
DA COMPOSigAO

i



dZ

Art. 4° - A Unidade Exccutora compoe-se de:
l - Assembleia Geral
II - Conselho Deliberative
III - Diretoria
IV - Conselho Fiscal

SECAOI]
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 5° - A Assembleia Geral e constituida pela totalidade dos associados e e 
soberana em suas delibera^oes, respeitadas as disposigoes deste Estatuto.

Paragrafo Unico - A Assembleia Geral sera convocada e presidida pelo Diretor da Unidade 
Escolar.

Art. 6° - Cabe a Assembleia Geral.
I - Fundar a Unidade Executora;
II - Eleger e dar posse a Diretoria, ao Conselho Deliberative e ao Conselho Fiscal;
III - Discutir e aprovar o estatuto da entidade.

1° - Far-se-a convocapao por comunicaQao escrita, com antecedencia minima de 48 
(quarenta e oito) horas para as sessoes ordinarias, e de 24 (vinte e quatro) horas para as sessoes 
extraordinanas.

2° - As decisoes tomada pela Assembleia Geral so terao validade se aprovadas pela 
maioria absoluta (primeira convoca^ao) e pela maioria simples (segunda convoca^ao) de sens 
membros, decorridos 30 (trinta) minutos da primeira convocaqao.

Art. 7° - A Assembleia Geral sera Ordinaria ou Extraordinaria
1° - A Assembleia Geral Ordinaria sera convocada e presidida pelo presidente da 

UEX, com o minimo de 10 (dez) dias de antecedencia
2° - A Assembleia Geral Ordinaria ocorrera duas vezes por ano, ou segundo prazo 

estabelecido pelo Estatuto, em primeira convoca9ao com a presen9a de metade mais urn dos 
associados, ou em segundo convoca9ao, 30 (trinta) minutos depois, com qualquer numero.

3° - As delibera9oes das Assembleias Gerais serao aprovadas por metades mais um
dos socios presentes.

4° - Compete a Assembleia Geral Ordinaria deliberar acerca dos seguintes
assuntos:

a) discutir e aprovar a Programa9ao Anual, o Relatorio Anual, o Plano 
de Aplica9ao de Recursos e a presta9ao de contas do exercicio 
findo, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal;

b) deliberar sobre elei9oes, eleger Diretoria, Conselho Fiscal e 
Conselho Deliberativo, podendo tambem preencher cargos vagos 
ou criar novos, se o Estatuto assim o permitir.

Art. 8° A Assembleia Geral Extraordinaria sera convocada pelo presidente da UEX, 2/3 
dos membros do Conselho Deliberativo ou Fiscal e/ou 1/3 dos associados.

1° A Assembleia Geral Extraordinaria e presidida pelo presidente da UEX, ou por seu 
substitute legal, sempre que se fizer necessario.



2° As decisoes tomada pela Assembleia so terao validade se aprovada pela maioria 
absoluta (pnmeira convoca9ao) ou pela maioria simples (segunda convoca^ao) de sens membros, 
decorridos 30 (trinta) minutos da primeira convoca^ao.

3° Compete a Assembleia Geral e Extraordinaria:
a) deliberar sobre assuntos nao - previstos neste Estatuto;
b) Alterar o nome da UEX, em decorrencia da altera^ao do nome da Escola;
c) Transformar as finalidades e/ou servi^os oferecidos pela Escola;
d) Destituir a Diretoria, quando for o caso.

se(;ao ui
DO CONSELHO DEIJBERATIVO

Art. 9° - O Conselho Deliberative e constituido dos seguintes membros:
I - Presidente
II - Secretario
III - Conselheiros
VI - elaborar, juntamente com os demais membros da Diretoria, o relatorio anual 

Art. 10° - Cabe ao Conselho Deliberativo:
I - Apreciar o Plano de A^ao da Diretoria para o respective exercicio;
II - Aprovar o Plano de Aplica9ao de Recursos;
III Revisar os balances de receitas e despesas, apresentados nas reunioes pela Diretoria, 

emitindo parecer por escrito com assinatura de 01 (um) de conselheiro que seja pai / responsavel;
IV - Promover sindicancia para apurar ocorrencia de irregularidades no ambito de sua

competencia;
V - Determinar a perda de mandate dos membros da Diretoria por violagao do Estatuto;
VI - Emitir parecer conclusive sobre materia levadas a aprecia^ao do colegiado;
VII - Reunir-se ordinariamente l(uma) vez por bimestre ( o prazo fica a criteno da UEX

)

SECAO IV 

DA DIRETORIA

Art. 11° - A Diretoria e o orgao executive e coordenador da Unidade Executora.

Paragrafo Unico A Diretoria sera eleita em Assembleia Geral Ordinana para um mandate de 2 
(dois) anas mediantes chapas registradas com antecedencia minima de dez dias, podendo ser 
reconduzida uina vez por igual penodo.

Art. 12° - A Diretoria tera a seguinte composi^ao:
I - Presidente
II - Vice-Presidente
III - Secretario
IV - Tesoureiro



Na composiqao dos membros da Diretoria, deverao ser respeitadas asParagrafo Unico 
seguintes condiqoes para a sua ocupa^ao:

a) President. Dwetor coorderadw (a) da escola, pa^ de akvAO, conforme o caso;
b) Vice-Presidente: pai responsavel, professor ou secretaria;
c) Secretario: pai responsavel, professor ou secretaria.

Art. 13° - O exercicio dos cargos de diregao nao serao remunerados.
Art. 14° - Em caso de vacancia de qualquer cargo para o qual nao haja substitute 

legal, cabera a Assembieia Geral Extraordinaria (a ser marcada) eleger um substitute.
Art. 15° - A Diretoria, no todo ou em parte, podera ser destituida por decisao da 

Assembieia Geral, quando constatado desvirtuamento de suas fun^oes.

Art. 16° - Compete a Diretoria:

I - Elaborar executar a Programagao Anual e o Plano de Aplicagao de Recursos da UEX;
II - Deliberar sobre aplicagao e movimentagao dos recursos da UEX;
III - encaminhar aos Conselhos Fiscal e Deliberative o balango e o relatorio, antes de 
submete-los a apreciagao da Assembieia Geral;

em caso de convenios, enviar a Secretaria Municipal de Educagao (SME), 
trimestralmente, o demonstrativo de receita e despesa e a prestagao de contas, con forme 
critenos de aplicagao definidos por aquele orgao;
V - exercer as demais atribuigoes decorrentes de outros dispositivos deste Estatuto e as 
que Ihe venham a ser legalmente conferidas;
VI - decidir os casos omissos;
VII - cumprir e fazer cumprir as deliberagoes das Assembieia Gerais.

IV

Art. 17° - Compete ao Presidente:

I - Convocar e presidir as assembleias gerais ordinarias e extraordinaria e as reunioes da 
Diretoria;
II - representar a entidade em juizo e fora dele;
III - administrar, juntamente com o tesoureiro e em consonancia com o estatuto, os 
recursos financeiro da entidade;
IV - ler e tomar as providencias cabiveis quanto a correspondencias recebidas e 
expedidas;
V - promover o entrosamento entre membros da Diretoria, a fim de que as fungoes sejam 
desempenhadas satisfatoriamente;
VI - exercer as demais atribuigoes prevista neste Estatuto ou que venham a ser exercidas 
pela Diretoria;
VII - administra a Unidade executora e divulgar as suas finalidades;
VIII- apresentar relatorio anual dos trabalhos realizados.

Art. 18° - Compete ao Vice-Presidente:

I - auxiliar o Presidente nas fungoes pertinentes ao cargo;
II - assumir as fungoes do Presidente quanto este estiver impedido de exerce-las.



Art. 19° - Compete ao Secretario:

I - elaborar a correspondencias e a documenta^ao: atas, cartas, oficios, comunicados, 
convoca^oes etc.
I! - leras atas em reunioes e assembleias;
III - assinarjuntamente com o Presidente a correspondencias expedida;
IV - manter organizada e arquivada a documentagao expedida e recebida;

V - conserta o livro de atas em dia e sem rasuras;
Art. 20° - Compete ao Tesoureiro:

I - assumir a responsabilidade da movimentagao financeira (entrada e saida de valores);
II - assinarjuntamente com o Presidente, os cheques, recibos e balancetes;
II - prestar contas, no mmimo a cada tres meses, a Diretoria e ao Conselho Fiscal e, 

anuaimente, em Assembleia Geral, aos associados;
IV - manter os livros contabeis (caixa e tombo) em dia e sem rasuras.

SECAO V
DO CONSELHO FISCAL

Art. 21° - o Conselho Fiscal e o orgao de controle e fiscalizapao da Unidade 
Executora. Sera constituido por 3 (tres) membros efetivos e I (um) suplentes, sendo 2 (pais) e 1 
(urn) professor.
Paragrafo 1 - O Conselho Fiscal devera ser eleito na primeira Assembleia Geral Ordinaria, apos 
a eleito da Diretoria.
Paragrafo 2-0 Conselho Fiscal sera presidido por um desses membros, escolhido por sens pares 
na primeira reuniao.

Art. 22° - Compete ao Conselho Fiscal:
I - fiscalizar as agoes e a movimentagao financeira da Unidade Executora: entradas, 

saidas e aplicagao de recursos, emitindo pareceres para posterior apreciagao da Assembleia Geral;
II - examinar e aprovar a programagao anual, o relatorio e a prestagao de contas, 

sugerindo alteragoes, se necessario e emitir parecer;
III - solicitar a Diretoria, sempre que se fizer necessario, esclarecimentos e documentos 

comprobatorios de receita e despesa;
IV - apontar a Assembleia Geral as irregularidades, sugerindo as medidas que julgar

uteis a UEX;
V - convocar a Assembleia Geral Ordinaria, se o Presidente da UEX retardar por mais 

de um mes a sua convocagao, e convocagao, e convocar a Assembleia Geral Extraordinaria
sempre que ocorrem motives graves e urgentes.

Art. 23° - O mandado do Conselho Fiscal tera duragao de 2 (dois) anos, permitida
a reeleigao por uma vez.

DOS SOCIOS - DIREITOS E DEVERES

SE^AO I



DOS SOCIOS

Art. 24° - o quadro social da UEX e constituido por um numero ilimitado dos
socios e composto de:

1 - socio efetivo;
11 - socio colaboradores

Paragrafo 1 - Sao considerados socio efetivos: 
a )d ire to res;
b) vice-diretor;
c) professores;
d) pais, responsaveis;
e) alunos maiores.

Paragrafo 2 - Sao considerados socio colaboradores:

a) pessoas teen ico-administrativo
b) diretor ou coordenador do estabelecimento de ensino;
c) pais, responsaveis de ex-alunos;
d) alunos maiores; 
f) professores;
e) membros da comunidade escolar que desejam prestar serv^os a unidade escolar.

SEQAO U
DOS DfREfTOS E DEVERES

Art. 25° - Constituem direitos dos socios:

I - apresentar sugestoes e oferecer colabora^o aos dirigentes da UEX;
II - participar das atividades associativas;
III - votar e ser votado;
IV - solicitar em Assembleia Geral esclarecimento a respeito da utiliza^ao dos recursos 

financeiros da UEX e dos atos da Diretoria e do Conselho Fiscal;
V - apresentar pessoas da comunidade para ampliagao do quadro de socio.

Art. 26° Constituem deveres dos socio;

I - conhecer o Estatuto da UEX;
II - participar das reunioes e assembleias para as quais forem convocados;
III - cooperar, de acordo com suas possibilidades, para constituigao do fiindo financeiro da

UEX;
IV - colaborar na realizagao das atividades da UEX.



SEQAO i 
DAS RE UNICES

Art. 27° - Havera reunioes administrativas, convocadas pelo Presidente, no minimo 
I (uma) vez ao mes, com a presenga da Diretoria e ou dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da 
UEX.

CAPITULO V 

SECAO l 
DAS ELEigOES

DA DIRETORIA E DOS CONSELHOS

Art. 28° - As elei^oes para os cargos da Diretoria, do Conselho Fiscal e do 
Conselho Deliberativo dar-se-ao no primeiro bimestre letivo, em Assembleia Geral, por 
aclama^ao ou voto secreto, e a posse devera ocorrer nos 30 (trintas) dias subsequentes.

Art. 29° - Na apuragao dos votes, deverao participar, preferencialmente, os 
funcionarios do corpo administrative da unidade escolar, sob a fiscalizagao de uma comissao de 
pais e professores que nao sejam candidatos.

Art. 30° - Os membros eleitos terao mandato pelo periodo de 2 (dois) anos, 
permitida a reeleigao por uma unica vez.

Art. 31° - Antes de fmdar o mandato, realizar-se-ao as eleigoes em prazo da
administragao anterior.

Art. 32° - A posse dar-se-a na data subseqiiente ao vencimento do mandato da
gestao anterior.

Paragrafo Unico - O fa) Diretor (a) da unidade escolar dara posse ao Presidente da UEX e este 
aos detuais membros da Diretoria, devendo a posse ser lavrada em ata, em livro proprio da 
respectiva VEX

CAPITULO VI
DOS RECURSOS E SUA APLICAgAO 

SE^AOi 

DOS RECURSOS

Art. 33° - Os meios e recursos para atender os objetivos da UEX serao obtidos
median te:

a) contribuigao voluntaria dos socios;
b) convenios;
c) subvengoes diversas;
d) doagoes;



e) promo9oes escolares;
f) outras fontes.

Art. 34° - Os recursos financeiros da UEX serao depositados em conta a ser 
mantida em estabelecimento bancario oficial do Munidpio e, na ausencia deste, em outro 
banco, efetuando-se a movimentaQao por meio de cheques nominais assinados pelo 
Presidente e pelo Tesoureiro.

Paragrafo Unico - Na hipotese de nao existir na localidade nenhum estabelecimento bancario, os 
recursos serao depositados na agenda bancarta de mars tacil aces so.

SE^AO 11 

DA APUCACAO

Art. 35° - Os recursos financeiros serao gastos de acordo com o piano de aplica9ao 
previamente elaborado e aprovado pelo Conselho Deliberative.

Art.36° - Cabera ao Conselho Fiscal acompanhar, supervisionar e fiscalizar a 
aplicaQao dos recursos da UEX.

CAPSTULO VII
DA INTERVENQAO E D1SSOLUCAO

SE^AO I
DA MTERVENgAO

Art. 37° - Pela indevida aplica9ao de renda, responderao solidariamente os 
membros da Diretoria que houverem autorizado a despesa ou efetuado o pagamento.

Art. 38° - Quando as atividades da UEX contrariarem as finalidades neste Estatuto 
ou ferirem a legisla9ao vigente, podera haver intervenpao, mediante solicita9ao do Conselho 
Deliberative as autoridades competentes.

Paragrafo 1 - O processo regular de apura9ao dos fatos sera feito pelo orgao educacional cuja 
unidade escolar estiver sob sua jurisdi9ao.
Paragrafo 2 - A interven9ao sera determinada pelo Secretario de Educa9ao Municipal, mediante 
resol upao.

SEC AO II 

DA D1SSOLUCAO

Art. 39° - A Unidade Executora somente podera ser dissolvida:



a) por decisao de 2/3 (dois ter^os) de seus associados, manifestada em Assemblcia Geral 
Exlraordinaria, especificamente convocada para tal fim;

b) em decorrencia da extingao do estabelecimento de ensino;
c) em decorrencia de ato legal emanado do poder competente;
d) em caso de desativa^ao da UEX. O Presidente do Conselho Deliberative devera enviar, ao 

orgao educacional de sua junsdn^ao, uma comunica^ao escrita explicando os motives da 
respectiva desativagao, devidamente assinada por todos os membros da Dirctoria e 
associados.

Paragrafo Unico - Em caso de dissolugao da UEX, o destino de sen patrimonio, respeitados os 
compromtssos existentes, sera deliberado por Assembleia Geral ou sera recolhido pela secretana 
de Educagao, que Ihe dara adequada destinaqao no prazo de 60 (sessenta) dias.

1° - A presidencia e exercida pelo (a) diretor (a) unidade escolar.
2° - O cargo de secretario devera ser ocupado por um professor da unidade escolar ou pelo 

secretario da escola que tenha lotagao na respectiva unidade escolar.
3° - Os conselheiros totalizam-se em numero de (7) membros, sendo um presidente 

(exercido pelo diretor da escola), um secretano (cargo que devera ser ocupado por um professor 
da unidade escolar ou pelo secretario da escola) e conselheiros (em numero de cinco, sendo 
quatro pais de alunos e um professor).

CAPITULO VIII
seqAoI

IDAS DISPOSigAO GERAL

Art. 40° - Os socios nao respondem pelas obrigagoes da UEX.
Art. 41° - sao socios fundadores da UEX as pessoas que participarem da reunioes 

de fundagao, cujos nomes constaram da respectiva ata.
Art. 42° - A UEX nao distribuira lucres sob nenhuma forma ou pretexto aos 

dirigentes ou associados e empregara os recursos de acordo com a decisao da Diretoria.
Art. 43° - E vedada a UEX exercer qualquer atividade de carater comercial no 

ambito do estabelecimento de ensino.
Art.44° - A VEX constituira um fundo de reserva para situagdes emergenciais, 

cujo percentua\ devera ser de 3% que foi estabelecido mediante Assembleia.
Art. 45° - O presente Estatuto devera ser refonnulado por ato da Assembleia Geral

Extraordinaria.
Art.46 - A Diretoria e o Conselho fiscal da UEX ficam assim constituidos:

Diretoria Presidente
Nome : Maria de Fatima da Silva



Nome: Maria de Fatima da Silva 
Naturalidade: Bonito 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado civil: Casada 
Profissao: Professora 
RG: 2912287 
CPF: 439281534-04
Endere9o: Rua Largo Manoel Santos, 07. Centro - Barra de Guabiraba

Vice - Presidente

Nome: Sueli de Melo Borba 
Nacionalidade: Brasileira 
Naturalidade: Cortes 
Estado civil: Casada 
Profissao: Professora 
RG: 1621590 
CPF:291390584-68
Endere^o: Rua Celso Borba, 83. Centro - Cortes

Secretario

Nome: Cicera Sueli de Amorim Pinheiro
Naturalidade: Barra de Guabiraba
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Viuva
Profissao: Agentc Administrative
RG: 2767035
CPF: 139241028-21
Endere^o: Rua Sebastiao Caetano Silva, 19. Bairro Nova Esperanga - Barra de 
Guabiraba

Tesoureiro

Nome: Marta Verissimo Ribeiro 
Nacionalidade: Brasileira 
Naturalidade: Barra de Guabiraba 
Estado civil: Solteira 
Profissao: Professora 
RG: 3309579 
CPF:45436916449
Endere^o: Fazenda Alto da Barra - Rod.: PE 81 Barra de Guabiraba



Conselho Fiscal

Nome: Maria de Lourdes da Silva 
Nacionalidade: Brasileira 
Naturalidade: Brasileira 
Naturalidade: Barra de Guabiraba 
Estado civil: Solteira 
Profissao: Aux. De Services Gerais 
RG: 2179837 
CPF: 439285104-44
Endere^o: Rua Dr. Mario Pereira de Lucena, 19 Centro - Barra de Guabiraba

Mcmbros Efetivos

Nome: Maria Jose de Lima 
Nacionalidade: Brasileira 
Naturalidade:Barra de Guabiraba 
Estado civil: Casada 
Profissao: Professora 
RG: 4696495 
CPF: 919552384-72
Enderego: Rua Praxedes Bezerra Pontes, 64 Centro - Barra de Guabiraba

Nome, Cleide Leal de Souza
Nacionalidade: Brasileira
Naturalidade: Cabo
Estado civil: Casada
Profissao: Auxiliar de Servigos Gerais
RG - 4736045
CPF: 028990774-81
Enderego - Rua Olimpio Nunes Couto, 38 Centro - Barra de Guabiraba

Nome: Geridiane Soares da Silva 
Nacionalidade: Brasileira 
Naturalidade: Barra de Guabiraba 
Estado civil: Solteira 
Profissao: Aux. De Services Gerais 
RG: 5445566 
CPF: 043593494-59
Endere^o: Filadelfo Maranhao, 05 Centro - Barra de Guabiraba



Suplente

Nome: Maria Jose Santos da Silva 
Nacionalidade: Brasileira 
Naturalidade: Bonito 
Estado civil: Casada 
Profissao: Professora 
RG: 2676438 
CPF: 41081849491
Enderego: Av. Joao Ferreira Junior - 118 - Barra de Guabiraba

Conselho Deliberativo

Nome: Nilce Francelina da Conceigao 
Nacionalidade: Brasileira 
Naturalidade: Barra de Guabiraba 
Estado civil: Solteira 
Profissao: Professora 
RG 3906303 
CPF: 906021964-34
Enderego: Av. Severino Miguel da Silva, 100, Bairro Nova Esperanga Barra de 
Guabiraba

Nome: Josinalva Maria da Silva 
Nacionalidade: Sirinhaen 
Estado civil: Solteira 
Profissao: Agricultora 
RG: 4193042 
CPF: 011624064-45
Enderego: Rua David Gongalves, 58 - Centro - Barra de Guabiraba

Art. 47° - Este estatuto sera registrado no cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas 
da Comarca de Barra de Guabiraba
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Con�ra os dados de Identi�cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
08.482.376/0001-91
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
10/11/2006 

 
NOME EMPRESARIAL 
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DAVID GONCALVES 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DAVID GONCALVES 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
399-9 - Associação Privada 

 
LOGRADOURO 
R OLIMPIO NUNES COUTO 

NÚMERO 
SN 

COMPLEMENTO 
CASA 

 
CEP 
55.690-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
BARRA DE GUABIRABA 

UF 
PE 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
TELEFONE 
(81) 3758-1275/ (81) 3758-1275 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
12/07/2019 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/06/2021 às 09:22:09 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

 CONSULTAR QSA   VOLTAR   IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, .clique aqui

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

    Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Politica/Privacidade.htm
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/index.html
http://www.redesim.gov.br/passo-a-passo
http://www.redesim.gov.br/consultas-cnpj
https://estatistica.redesim.gov.br/
http://www.redesim.gov.br/parceiros
http://www.redesim.gov.br/servicos
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https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/index.html

