
PREFEITURA MUNICIPAL
ÀSStrtTÊNCIA SOGIAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CERTIDÃO DO T" APOSTILÁMENTO AO TERMO DE FOMENTO CONJUNTO N"

O3/202IlSEMAS/CMDCA

O Municipio de São José do Rio Preto, CNPJ/MF 46.588.950/0001-80, por intermédio da

Secretaria Municipâl da Assistência Social, situada na Rua João Teixeira, 260 - Santa Cruz,

doravante denominada SECRETARIA, representada neste ato por sua titular, Helena

Cristinâ Rozâles da Silva Marangoni, portadora da cédula de identidade RG 20,274.638-0

SSP/SP e inscrita no CPF/MI- sob o n" 169.780.618-08, designada por meio da Potaria no

34.729 de 0l de janeiro de 2021, a\rÍoizada pelo Prefeito do Municipio nos termos do

Decreto no 17.703 de 03 de fevereiro de 2017, e pelo Conselho Muoicipal dos Direitos dâ

Criança e do Adolescente - CMDCA, criado pela Lei n" 4.956, de 15 do maio de 1992 e

alterações, com sede na Avenida Bady Bassit,3697- Centro - São Jos€ do Rio Preto/SP,

doravante denominado simplesmente CMDCA, representado neste ato por sua Presidente, a

Sra. Fernânda Paula Magossi Arado, poÍador da cédula de identidade RG 40.9'78.0'1) -6, e

inscrito no CPFMF sob o n' 32'7.'13'7.338-00, com base na Lei Federal n.' 13.019/14 e

altoraçôes e em razào da competência atribuida pelo Decreto Municipal t'17.708/201'1,

tendo em vista a inexistência de alteração do objeto e do valor global do Termo de Fomento

n" 03/2021, celebrado em 31 de maio de 2021, com a Orgaização da Sociedade Civil - OSC

denominada Associação RenasceÍ, após anuência dâ Cestora, RESOLVE apostilar o Plano

de trabalho para atendimento da solicitação contida no Ofr,cio n" 40/2021 datado de l8 de

júho de 2021, de allerâções no salário base do quadro de recursos humanos conforÍne

Convenção Coletiva de 2021 e substituição de alguns itens de despesas de material de

consumo e mate ais permanenles devido a indisponibilidade destes no mercado. Das

alteraÇões:

Plofio de Trnbalho

Item WII - Pldno de Aplicaçdo tlos Recu$os Financeiros

l. Recursos Humunos

- Atualização do salário base dos funcionlârios, conforme Convenção Coletiva de 2021.

2. Matetial Pemwneúe

- Substituição dos seguintes itens: Geladeira 472 litros por Oeladeim 400 litros;

vertical 203 litros por Freezer 228 litros; Exaustor de Parçde por Depurador de Paredç.

- Retirada do ilem Fomo elétrico - | esteira.

SECRETARIA MUNICIPAI- OE ASSISÍÊNCIA SOCIAI
Rua loãoTeixê ra,260 Santa Crur - CEP 15014-180 - 5ãoJosé do Rio Prêto -5P
Telefonê (17)32116s10- r€mas@riopreto.rp.so!.br - www.riopreto.3p.gov.bÍ

Freezer
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3, Material de Cowumo

- Foram incluídos no Plano os seguintes itens: 0l caçarola de 20L; 01 panela de pressão de

10L; 01 pa[elâ de piessão de 22L; 0l assadeira ret&gular de 27x38x6; 02 assadeiras redonda

fundo fixo 20x5; 0l frigideira aluminio antiaderente n24; 0l omeleteira n20; 02 colheres cie

aÍroz 33cm: 0l tàca de carne 6 polegadas; 0l placa de corte lx30x50 branca;02 descascador

de legumes; 18 pratos rasos de 24,5 cm.

- Foram alterados os seguintes itens: 02 caçarolas de aluminio de 52L paru 02 caçarolas de

52,5L; 02 fiigideiras aluminio antiaderente n34 por fiigideira alumínio n36;02 assadeiras de

aluminio 35x24x5 por 02 assadeiras de alumínio 27x38x6.

- Retirado do Plano os seguinles itells: 12 pratos de vidro raso 27cm; 03 bacias de alumínio

6,7L: 02 assadeiras redondas reta fundo falso l5x5; 01 assadeira redonda reta f,mdo fixo

20x71 0l panela de pressão de l5L.

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua loãoTeixena,260 sãnta crur - cEP 1501+180,Sãolosédo Rio preto 5p
Íelefonê (17)32116510. sêmas@riopreto.sp.Bôv.br www. r o p reto.5p.sov br

São José do Rio Preto

HELENA CTII ES DA SILVÂ MARANGONI
n" 31.943
de Assistência Social

ANDA PAI,]LA MA

de 2021.
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Av Amélià Cury GãbÍê 47Ot - Jard m Sorara São José do R o pretolsp
Tel (17)3?13 9595

PTANO DE TMBATHO
Cozinho experimentol
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I DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAçÃO PROPONENTE

1, ORGANIZAçÃO PROPONENTE: Associâção Renascer
2. CNPIt 7 7.7 44.077 /000l-66
3, ENDEREçOr Av. Amélia Cury Gabriel, 4701 - lardim Soraia
cIDADE: São José do Rio PÍeto U.F.: SP CEP:15075-220
TELEFONE: (17) 3213.9595
E-MAIL projetos@associacaorenascer.org.br

4. REPRESENTANTE LEGAT:

Nome: José Luis Appoloni Neto
Função: Presidente
CPF: 736.654.018'87
RG:7.147.787.1SSP/SP
Telefone para contato: (17) 3213.9595
CELi '77) 9a774.7372
Emailr.ioseluisappoloni@hotmail.com

s. TÉcNrco REsPoNsÁvEL PELO SERViçO:
Nome: Marcia Regina Barbosa
CPF: 213.026.708-40
RG:28.847.683-9
Número do Registro Profissional: Não se aplica
Telefone para contato: (17) 3213.9595
CEL: {17)99146.1927
Emailr c.pedagogica@associacaorenâscer.org.br

6. REGISTRo NO CMDCA: (x )Sim ( ) Não
NS DE INSCRIçÃO NO CMDCA: 06
vrcÊNclA Do REGrSTROt 30ln/2020 a OslO3l2O21
TIPO DE INSCRIçÃO: Progíama (X) Projeto (X)Serviço(X)

7. BREVE HISTóRICO DA ORGANIZAçÃO PROPONENÍE:

A Associação Renascer é uma instituição beneficente de assistência social, com
fins não econômicos, localizada nê cidade de São José do Rio preto / Sp, que atende
atualmente â 320 criançãs, adolescentes e adultos com deficiência intelectual
múltiplas, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h00 às 17hOO, de
bâirros do municipio e 07 cidades da ÍeBiâo.
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Desde a sua criação em 1993, a Associação Renascer já beneficiou
gratuitamente centenas de pessoas com deficiências e seus familia.es, todos em

situação dê vulnerabilidade social, risco pessoal e social, provenientes de regiões de

toda a cidade.

Todas as atividades da Associâção Renascer sâo realizadas por ume equipe
multidisciplinar, qu€ trabalham o desenvolvimento integral do atendido,
estimulando suas Íunçôes motoras, sensoriais, cognitivas, psicológicas e sociais, por
meio dâ reabilitação clínica, pedagógica (ensino especial, fundamental de 1" à 3'
série e oflcinas pâra alunos em contra-turno), desenvolvimento social (serviço dê
proteção social especial para pessoas com dêficiência e suas famílias em centro dia,

com atividades de vida prática, diáÍia, música, artes, e teatro para pessoas com grave

comprometimento motor e neurológico), cultural, esportiva e

capacitação/treinamento para o trabalho (geração de emprego e renda).

I - CARACTERTZAçÃO SOCTECONÔMrCO OA REGrÃO:

1. LOCALTZAçÃO

Av. Amélia cury Gabriel, 4701 - Jardim soraia -São José do Rio Preto/SP

2. ÁREA oE AERANGÊNcIA

Atendimento gratuito â 110 pessoas com deficiência intelectual e múltipla
deficiência, de 6 a 17 anos e 11 meses, que em decorrência de sua deficiência
âpresente diÍiculdades de aprendizâgem, ôtraso do desenvolvimento neurológico,
motoÍ, mas que com um proieto inovador e de desênvolvimento educacional, possâ
ampliar os resultados de aprendizagem e qualidade de vida.

Dentre os 110 que serão atêndidos/ todos já frequêntam outras atividades nâ
instituição e são de 75 Bairros de 5ão.José do Rio Preto, sendo:

BAIRRO QTIDAD E

ALVORADA 1

AMIZAOE 2

ANCHIETA L

BOA VISTA 2

BOM SUCESSO 1

BOSQUE DA FELICIDADE 1

C. FLORESTA PARK 1

CHÁCARA SÃO PEDRO 7

CIDADANIA 1
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Ceíí@dodê E.hdádes de Fns Frranúopr6 Resoluçâo.o 252 dê 06/122000
CNPJ 71 744 007/ô001 66

Av Amé ra Cury Gabre 4701 - JêÍd nr Sorá ê - São José dô R o Pretô/SP
Tel (17) 32139595 ww...@iecaoEí$6r.ore-bÍ

CIDADE IARDIM 1

CRISTO REI 1

ELDORADO 2

EST. SÃO PEDRO 7

EST.JOQUEI CLUBE 2

ESTANCIA GRAMADO 2

ESTANCIA SANTA CLARA 2

ESTANCIA UNITRA 1

FLORESTA PARQUE 1

HIGIENOPOLIS L

HIPODROMO 1

ITAPEMA 7

JARD M ARROYO 2

JARD M DOS SEIXAS 1

]ARD M ETEMP 1

JARD M MARIA LUCIA 2

JARD M NUNES L

IARD M URANO 2

,]ARDIM VITORIA REGIA 1

JD ASTURIAS 1

JD BETA VISÍA 1

JD DAs OLIVEIRAS 1

JD NUNES 2

JD SANTA CATARINA 1

JD SORAIA 1

JD VETORAZZO 7

JD VISTA BELA 7

JD- ANTUNES 1

]D. DAS OLIVEIRAS 1

JD.SANTO ANTONIO 1

JOÃO PAULO II 1

LAUREANO TEBAR II 1

LEALDADE 2

MARIA CLARA 1

NOVA ESPERANçA 1

OLIVEIRAS 1.

PARQUE JURITI 1.

PARQUE NOVA ESPERANçA 1

PQ BELVEDERE 1

PQ DA CIDADANIA 2
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CenÍ'cado de En(dades de F,ns Firanrrópcôs - Resol!ção no 252 de 06/12/2000
CNPJ 71 744 007/0001-66

Av Amera Cúry Gabne 4701 JaÍdrm Sorê ê Sao Jose do R o Prêto/SP
Iel (17) 3213 9595 wv!r.á3!ociacâoÉnâ...Í.oÉ.bí

PQ DAS AROEIRAS II 1

PQ ESTORIL ,
PQ NOVA ESPÉRANçA 4
PQ- CIDADANIA 1

RECANTO DO LA6O 1

RE5 CAETANO t
RES GARCIA 1

RES SANTA ANA 2

RE5 SANTA CRUZ t
RES,FLORIDA PQ 1

RES.NAÍO VETORAZZO 3

RESIDENCIAL CAETANO 1

SANTO ANTONIO L

SÃO DEOCLECIANOLLL 1

SÃO FRANCISCO 2

SAO ]UDAS TADEI] 1

SOLIDARIEDADE 6

SOLO SAGRADO 4
VILA ANCHIETA L

VILA CURTI 1

VILA DINIZ 2

VII-A IDEAL 1

VILA IPIRANGA 1

VILA MACENO 1

VILA TONINHO 3

VILA ZITDA 1

105

Também serão abertas 05 novas vagas para atendimento à demanda de
atêndimento contra turno escolar nêste projeto específico à pessoas com deficiência
intelectual, com prioridade para quem não esteja em nenhum outro projêto em contra
turno escolar.

Dentre os 75 Bajrros cjtados pode-se constãtâr ê maioria predominante na
Zonâ Norte da cidade, região conforme Daagnóstico Socioassistencial de 2Of5/2AL6
com maiores índices de vulnerabilidade social, risco pessoal e pessoal.

Podendo-se destacar ainda sobre alguns bairros citados e que serão assistidos:
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- Bairros mais afastâdos e sem serviço instalado no local: Amizade, Lealdade,

PâÍque dã cidadania.
- Bâirros de novos loteamentos: Vila Íoninho, Lealdâde e Amizade.
- Bairros mais numerososr Solo Sagrado, cidadaniã, Eldorado, Anchieta,

Antunes e Santo Antônio;
- Bairros com maior número dê crianças e adolescentes: Santo Antônio e

Cidedenia-
- Bairros com menor renda mensal: Novo Mundo, cidadania, Lealdade e

Amizade;
- Bairros com responsável pelo domicílio não alfabetizado: Solo sa8rado,

Cidadania, Santo Antônio e Eldorado.
- Dentrê os CRAS com maior âtendimento de casos de violência à criança e

adolescenter Novo Mundo,.loão Paulo ll, Vila Toninho e Jardim Belo Horizonte.
- Dentro os CRAS com maiores índices de trabêlho infantil: lârdim Arroyo,

Cidãdania, Santo Antônio, .laguare, loão Paulo ll, Felicidade, Distrito lndustrial,
Aeroporto.

- 8aiÍros de mâior índice de óbito infantil: 0 a 14 anos - Cidadania; 15 a 24 anos

- cidadania;
- Bãirros com aumento de índice de CAD Único: Novo Mundo, Santo Antônio e

Cidadania.
- CRAS com mais famílias recebendo benefÍcios: 1) ltinerante;2) Cidadania; 3)

Santo Antonio; 4) Novo Mundo; 5) loão Paulo lli 6) Antunes; 7) Anchieta; 8) Vila
Toninho; 9) Solo Sagrado; 10) Eldorado.

- Bairíos com maior número de BPC para PCDi Anchieta, Novo Mundo, Santo
Antônio,.João Paulo ll, Solo Sagrado e Vila Toninho.

Fonte: Diagnóstico Sócio Assistencial 2015/2016

Dentre o já citado, pode-se considerar que a Associação Renascer possui um
atêndimento abrangente à população de São losé do Rio Preto.

Em decorrência da pandemia, COVID-1g, e conforme protocolos sanitários
geral, de cumprimento obrigatório, instituído pela Prefeitura Municipal de São José do
Rio Preto e pelo Ministério da Educação, o funclonamento das atividades escolares
ficam com câpacidâde máxima de atendimento presencial, limitada ao Ensino
Fundamental (séries regulares e classes especiais) até o percentual de matriculados:
- 35% nas fases vermelha e laranja;
- 70% na fase amarela;
- 100% nas fases verde e a2ul;
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o escalonamento das turmas é realizado pela coordenadora pêdagógica em

conjunto com as famílias, que não tem filhos no grupo de risco, e demonstram
interesse e tem disponibilidade, em participar do atendimênto presencial.

Desta forma o atendimento presenciâl aos âlunos do projeto seguirá â norma
instituída acima, ficando o restante da turma, como os câsos de alunos com alto risco à

saúdê {com doenças cârdiovasculares, doenças respirâtórias, diabetes, obesidade) em

atendimento remoto, com vídeo aulas e conteÚdo5 on-line a serem transmitidos pelos

profissionais do projeto ê kits impressos e dos produtos (alimentos) a serem utilizados

nâs of icinas, entregues quinzenalmente.

Todas as vídeo aulas estarão disponíveis no site da instituição:
www.associacaorenasceÍ.org.br

No demais, o atêndimento educãcional seguirá todos os protocolos de

segurânça instituÍdos para entrada de alunos, peÍmãnência e proibiçôes determinadas.

3. CARACTERIZAçÃO DA POPULAçÃO DA ÁRÊA DE AERANGÊNC|A

Todos os deficientes e suas famílias atendidas se encontram em situação de
vulnerabilidade social, provênientes de famílias de baixa renda, sem instrução ou com
a etapa ldo ensino fundamental incompletâ, em ocupação informal, morâdia precária

ou em Ioteamentos irregulares e programas de transferência de renda.
Assim como, também são atendidos deficientes que se encontram em risco pessoal e
social, como violência física, sexual, negligência, abuso, abandono, risco de aliciamento
para drogas, prostituição. agravadas muitas vezês pela condição intelectual e física
proveniente de sua deÍiciência, por precisarem de cuidados permanentes devido ao
grave comprometimênto.

4. CARACTERÍSTICA DA POPUI.AçÃO A SER ATENOIDA
Público-alvo: crianças e adolescentes com deficiência
Faixa etáriai 6 a 17 anos

Sexo: masculino e feminino

flr- oEscRrçÂo Do PRoJETo

1. TíTULO DO PROJETO: Cozinha expeÍimental
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2. OBJETO DA PARCERIAT

Promoção dos direitos de crianças e adolescentesl
3) Facilitar o acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os direitos
humânos de criânças, adolescentes e suas famílias e que contemplem a superação das
desigualdades, aÍirmação da diversidade com promoção da equidede e inclusão social.

Proteção e deÍesa dos direitos:
5) Proteção especial a crianças ê adolescentes com seus diíeitos ameaçados ou
violados, consideradas âs condiçôes de pessoas com deficiência e as diversidades de
gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de
nacionalidade e de opção política.

Protagonismo e participação de crianças e adolescentes:
10) Fomento a estratégias e mecanismos que propiciem a participação organizâda e a
expressão livrê de crianças e adolescentes, em especial sobre assuntos a eles
relaciohados.

3. PRAZO OE EXECUçÃO - Ouração de Execução do Proieto:
Exemplo: 72 meses
lníciot 07/0612027 Íéímino.37/05/2022

4. REGIME 0E ATENDIMENTO: O lntegral (X )Parcial

5. DIAS E HORÁR|O DE ATENDIMENTO: Segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h
às 17h
6. TERRITÓRlo: vila Toninho
7- CRAS DE REFERÊNCIA: ViIâ ToninhÔ

IV - JUSTIFICÂTIVA

Considerando a Nota técnica
compreendê resoluções, decretos e

Perspectiva da Educação lnclusiva
compíeende-se que:

055/ 2073 / MEC / sEcADl I DPEE, que
Política Nacional de Educação Especial na

MEC, 2008, à luz destes documentos,
a

- A deficiência é um conceito em evolução, que resulta da interação entre
pessoas com limitação fÍsica, intelectual ou sensorial e as barreiras ambientais
atitudinais que impedem a sua plena e efetiva participação na sociedade;
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- As açôes educativas complementares é um conjunto de atividades e recursos
pedagógicos e de acessibilidâde, orgaôizados institucionalmente, prestado de forma
complementar à formação dos estudantes público alvo da educação especial,
matíiculados no ensino regular (ensino fundamental e ensino fundamental com classes
especiais).

Mediante todo o exposto acima e acrescentando:
Como se sabe a aprendizagem para pessoas com deficiências acontece de

maneira diferenciada e em tempo diferente do habitual. Necessita-sê para este público

de maiores estímulos e recursos, que permitam a ampliação de sua vivéncia ê

experimentâção, de forma a enriquecer sua aprendizagem e acesso ao conhecimento.

Este projeto com a aquisição de equipâmentos e materiais de consumo, assim

como contratação de equipe especializada para a formação de uma oficina de cozinha

experimental, projeto novo e diferenciado na instituição, permitirá a eliminação de
barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades

específicas, contribuindo para a sua inclusâo, acessibilidade, e alcançando resultados

de qualidade de vidâ, autonomia, princípios básico para uma vida independente e
produtiva.

Assim serão disponibilizados equipamentos, materiais e recurcos humanos que

multiplicarão as oportunidades, a exposição do aluno ao conhecimento, trazendo
impacto positivo em seu processo de aprêndizado e autonomia.

A oficina de cozinha experimental permite que uma grande variedade de
estímulos sejam trabalhados, o que aguçam os sentidos e todas as suas sensações
(olfato, paladar, visão, audição, tato) e, ao mesmo tempo em que se trabalham
conteúdos curriculares (Íuncional) de forma adaptada.

Ao se trabalhar uma receita com uma pessoa com deÍiciência, a diversidade de

estimulo, transformação do lúdico no concreto e repetição são fundamentais:

- a receitâ é elaborada em um cartaz que utiliza de fontes e números grandes,

complementados por ilustração; (cartaz impresso e on-line)

- cadâ medida e peso trabalham com conceitos matemáticos: 1 colher, % xícara,
1 kg, 1 maço, 03 gotas;

- as matérias primas utilizadas apresentam texturas diferenciadas: a farinha que

apresentà aspecto macio e aveludado, o ovo que é viscoso.
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- A junção das matérias primas e o processo de cozinhar e assar, evidenciam

processos químicos como feÍmentação, aquecimento, fervura, assim como

transformar o liquido em sólido, o sólido em líquido, o líquido em Básj

- A origem da matéria pÍima também é trabalhada, como a diÍerença entrê

frutâs, legumês e verduras, quais são as épocas e regiões de cada uma delas;

- E durante como no final do processo de cozinhar, aparecem cheiros e sabores

diferenciados (doce, amargo, azedo).

Além do fato de que para a sobrevivência humana a alimentação é
imprescindível, e não só o que comer, mas como e quanto comer são fatores

importantes para a saúde, qualidade de vida e autonomia.

Oesta maneira, esta é uma oficina com caráter pedagógico, que permite além

do trabalho com objetivos educacionais, que habilidades para a vida diáÍia e prática,

com independência e autonomia, sejam alcançados, aspectos importantes para o

desenvolvimento de uma pessoâ com deficiência.

Para este trabalho será contratada uma equipe dê:

- 01 pedagoeo (44hlsemanal) e 01 monitor (44hlsemanal), com atuação direta
junto aos atendidos pâra o desenvolvimento da oficina, com conteúdo teórico ê

prático;

- 01 terapeuta ocupacional (3oh/semanal)l para o desenvolvimento de

atividades de vida prática e diária (comer sozinho, autocuidado, limpeza e orgânização

de um ambiente, etc);

- 01 nutricionista (30h/semanal), que auxiliará na composição de cardápios

balanceados, assim como aproveitamentos de partes de alimentos que normalmente
seriam descartadas, como cascas, talos, com orientação junto aos profiSsionais que

executam às oficinas e palestras junto às famílias

- Além de todo o cunho educacional â oferta de atividades pêdagógicas diversas
e com diferentes estímulos, à pessoas com deficiência, auxilia na diminuição a

ameaças e violações de direitos pela vulnerabilidade social e risco pessoal/social em
que se encontram suas famílias e eles mesmos, muitas vezes aprofundados por suas

limitações neurológicas e físicâs, como maus tratos e negligências familíares, violênci 
"t /

sexuais, falta de acesso a condições dê saúde, envolvimento ou aliciamento de 
I t

Ní' I
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adolescentes no uso ou tráfico de drogas e êm outros atos infÍacionais, preconceito,
falta de âcesso à formação profissionalê ao emprego, exclusão social e discriminação.

Vale íessaltaÍ que a aquisição destes equipamentos e equipe especializada só é

possível com a transfeÍência de novos recursos, já que os existentes são insuficientes

para o investimento em nova oficina, com a contratação de profissionais qualificados e

aquisição de materiais e equipamentos adequados e suficientes.

V - META
1. META:

ofertar a oficina de cozinha experimental a 110 crianças e adolescentes, de 06

a 17 anos, provêniêntes de baarros em situação de vulnerabilidâde social, risco pessoal

e social de São José do Rio Prêto, grâtúitamênte, pela aquisição de equipamentos,
materiais e contratação de recursos humanos, de forma a qualificar ê ampliar o
serviço com um projeto de apoio pedagógico, novo e diferenciado, que facilite a

aprendizagem, inclui, socializa, promove autonomia e hábitos âlimentares saudáveis.

2. OSJETIVO GERAI,

- Promover a ampliação qualitativa e quantitativa do atendimento educacional
especializado a 110 crianças e adolescente, com deficiência, de São losé do Rio Preto,
com idade entrê 06 â 17 anos e 11 mêses, em contra turno escolar, em períodos
diferenciados dos programas já existentes na instituição, com a implantação de uma
oficina de cozinha pedagógica, para maximizar e facilitar o processo de apÍendizàgem,
socializâção e inclusão do deficiente intelectual e múltiplo, por meio de receitâs que
ao mesmo tempo em que se é trabalhado habilidades para a vida, também é possível

trabalhar conteúdos de curricularês (português, matemática e ciênciâs).

3) OBJETTVOS ESPECÍFTCOS

- Adquirir equipamentos, utensílios e gêneros alimentícios que reproduzam uma
cozinha doméstica, de forma que os alunos possam ser treinados e habilitados em
atividades de vida prática e diária, gerando maior âutonomia e independência para o
aluno e a diminuição da sobrecarga da família.

- Contratar um pedagogo e um monitor, que possam promover a integração do
conteúdo curricular da sala de ãula com a oficina, por meio do currículo funcional,
adaptado e acessível ao deficientê.
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- contratar um terapeuta ocupacional, que pelo âcompanhamento individual e em
pequenos grupos/ durante as âulâs de cozinha, promova atividades de vida diária e

prática (comer sozinho, se seruir, pegâr o garfo, escovar os dentes, embalar e guardar
alimentos, etc) de Íorma a gerar autonomiâ e independência para o deficientê
intelectual e múltiplo, público de maior comprometimento heurológico e motoÍ-

Contratar um nutricionista, que por orientaçôes à pedagoga, possa planejar um
cârdápio semanal em conjunto com a pedagoga responsável pela oficina, de forma a

promover uma alimêntação balânceada, assim como o ensino de práticas corretas de

preparo, higiene e conservação de produtos. A nutricionista também realizará 02
palêstras on-line para as famílias, com temas relacionados ao aproveitamento de

alimentos e dêmais práticas de armazenamento, preparo e conservação de alimentos
e refeições.

- Promover atividades sociais e relacionadas à culinária e gastronomia, dentío da

instituição, visaôdo a locomoção, integração, a cultura, assim como inclusão social dos
deficientes.

' Realizar atividades que promovam a interação alunos / pais / escola / comunidãde,
estimulando a convivência familiar e comunitária da criança e adolescente, assim
como sua inclusão social, relacionamento e sociâlização.

4 - FORMA DE EXECUçÃO DAs ATIVIOADES OU DOs PROJETOS E DE CUMPRIMENTO
DAS METAS A ELES ATRELADAS

Ação Especificação Carga
horária
semanal

Carga
horária
meosal

Carga
horáriâ
total

Aquisição de
equipamentos

Aquisiçâo de equipamentos
para desenvolvimento da
oficina de cozinha
experimental

Não se

aplica

Não se

aplica
Não se

aplica

Aquisição de
materiais de
consumo

Aquisição de materiais para

desenvolvimento da of icina
de cozinha experimental

Não se

aplica
Não se

aplicà
Não se

âplica

Seleção e
contratação de
recursos
humano§

Seleção de profissionais
junto à psicóloga e

administrador; Contratação

- documentos e início
contrato CLT

Não se

aplica
Não se

aplica
Não se

aplica
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Planêjamento
das âtividades

Reunião de equipe pâra

traçôr planejamento de
ações integradas. Após,
cada profissional planejará

suas atividades
individualmente, no
entanto levando em
con§ideração as ações em
conjunto em momentos
específicos iá apontadas.

44 hotas 220 horas 220 haÍas

Desenvolviment
o das oficinas -
pedagoBa e

monitora

Aulas experimentais de 02

horas, com turmas de até
15 âlunos, 01vez por
semana. (ensino híbrido:
presencial e on-line)

44 horas
semanais

220 horas

mensal
2420

Acompanhame
nto terãpeuta
ocupacional-
treino AVD e

Orientação por turma e
orientação individual,
conforme necessidade de
cada aluno. (ensino híbrido:
presencial e on-line)

30 horas
Semanais

150 mensal 16s0

Orientação
nutricional - à

peda8oga que

aplica a oficina

Orientação semanal à

pedagoga, sobre cardápio
nutrionalmente equilibrado,
regras e práticas de higiene,
preParo dos alimêntos,
embalo ê armazenamento.
(orientação presencial e

vídeos on-line para turmas)

30 horas
Semanais

150 mensal 1650

Orientação
nutricional- às

famílias

02 palestras,
preferencialmente online)
durante o âno para fâmílias,
com orientações sobre
pÍeparo de alimêntos,
higienização, cardápios,
substituição de alimentos,
compra de produtos da

estação, aproveitamento de
cascas, talos, sementes, etc.

Não se

aplica
Não se

aplica
04 horas

Reunião com
pais

Reuniôes com pais para
acompanhamento e

fortâlecimento de vínculo

Não se

aplica
Não se

aplica
08 horas
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(preferencialmente on-line)
Avâliação das

atividades
observação semanaldos
alunos em atendimento
presencial, relatório de
atividades mensalcom
fotos poí profissional,

construção de 01 livro de

receita ao fina, do proieto.

4 horas 16 horas 776

lnterâção com a

comun idade
Disponibilização de vídeo
aulas das oficinas com
receitas escolhidas para a
comunidade e dicas de
reaproveitamento de talos
e cascas na produçâo das

mesmas.

04 horas
total

VI. INDICADORES / PAúMETROS

Objetivo
específico

Resultados
esperados

lndicadores/parâmet
ros

Dados Meios de
verificaÇão

Adquirir
equiPament
os,
utensílios e

gêneros

alimentícios
que
reprodu2am
umâ cozinha
experiment
al,
doméstica-

Treinar e
habilitar os

alunos em
atividades
de vidâ
prática e

diária,
gerando

maior
autonomia e

independênc
ia, assim
como a

diminuição
dâ

sobrecarga
da Íamília.

Número dê aquisição
e instalâção dos

equipamentos e
materiais de
consumo.
Seleção de
contratação dos
recurS0s humanos.

Número
equipâmentos
materiais
adquiridos.
Número
entrevistas
realizadas
processo Seletivo.

de
e

de

em

Notâs
fiscais.

Processo de
seleção ê

entrevistã.

Contratar
um
pedagogo e

Promover a

integração
do conteúdo

Participação nas

atividades.
Levantamento
desempenho
atividades

do
em

Avaliâção
individual
do aluno
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um monitor. curricular da
sala dê âula

com a

oficina, por
meio do
currículo
funcional
natural,
adaptado e
aceSsívelâo

deficiente.

relacionadas ao

currículo
funcional,
autonomia/indep
endência dos
âlunos presencial.

que está
presencial

realizada
Semestralm
ente pelo
profeSSor/

com
apontament
o do início
do processo,

6 meses

depois e 12

mêses

depois.
Relatório
mensal com
fotos (dos

alunos
presencial e
on-line)
Lista de
matriculado
s.

Portfólio.
- Contratar
UM

terapeuta
ocupacional,
para

acompanha
mento
individuale
em 8Íupo,
durante as

aulês de
cozinha
experiment
al.

Promover
atividades
de vida
diária ê

prática
(comer
sozinho, se

servir, pegar

o garfo,
escovar os

dentes,
embalar e
guardar
alimentos,
etc) de

forma a

gerar

autonomia e

- Evolução dos

alunos em atividades
de vide diárie e
prática.

observação das

seguintes
atividades:
- comer sozinho;
- servir seu prato;
- higiene pessoal;

-autonomia;

- Relatório
de
atividades
mensal, com
fotos;
- Avaliação
iniciale
após 6 e 12

meses por
atendido
dos alunos
atendidos
presencialm

ente.
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independênc
ia pãra o
deÍiciente
inteleduale
múltiplo,
público de
maior
comprometi
mento
neurológico
e motor.

Contrâtar
um
nutricionista
para

orientar a

pedagoga
(profissional
respon5ável
pela cozinha
experiment
al) e dar02
palestras

aos
familiares.

Planêjar um
cardápio
semanal, de
forma a

promover
uma
alimentação
balanceada,
assim como
o ensino de
práticas

corretât de
preparo,
higiene e

conservação
de produtos.
OrientaÍ às

famílias com
temas
rêlacionados
ao
apÍoveitame
nto de
alimentos ê
demais
práticas de
armazename

nto, preparo
e

conservação
de alimentos

- Levantamento do
índice de Massa
Corpóreo (lMC)dos

alunos do projêto
que estão presencial;
- Levantamento de
casos de atendidos
com pressão anerial
alta e diabetes dos
alunos que estão
presencial.

Levântamento da
porcentagem de
casos de alunos
com obesidade,
sobrêpeso,
normale baixo do
peso, dos alunos
que estão
presencial.

Porcentagem de
câsos com
pressão arterial
alta e diabetes
dos alunos que

estão presencial.

- Planilha
com
acompanha
mento
inicial, após
6e12
meses dos
alunos em
atendiment
o presencial.
- Cardápio
de receitas
balanceado;
- lnformes
com
orientações
sobre boas
práticâ nâ

cozinha;

\
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e refeições.

- Promover
atividades
sociais e

relacionadas
à culinária e
gastaonomia

, dentro da

instituição.

Propiciar a

locomoção,
integração, a

cultura de
pertencimen
to, êssim

como
inclusão
socialdos
deficientes.

Vídeo aulas
disponibilizadas no
Youtube e demais
redes sociais parã a

comunidade, com
receitas de
reaproveitamento
de talos, cascas e

melhores receitas.

Número de visitas
ao vídeo.

Print da
tela.

- Realizar
atividades
que
promovam a

interação
alunos / pais

I escola I
comunidade

Estimular a

convivênciâ
familiar e

comunitária
da criança e
adolescente,
assim como
5ua inclusão
social,
relêcionâme
nto e

socialização.

Participação dos pais
em reunião de
acompanhamento/o
rientação.
Participação dos pais
e Comunidâde em
palestra on-line, com
tema sobre nutrição,
cuidado no prepêro
de alimentos,
armazenamento,
aproveitamento de
cascas, talos e
sementeS.

Lista dê presença
para reunião
pÍesencial e print
de tela para
reuniões on-line.
Relatos dos pais e
comunidade.

Lista de
presença de
pais por
reunião (on-
line ou
presencial)

totos.

Obr lnsefu o quontidode de linhos que se Íizerem necessótios.

v[ . RECURSOS FíS|COS
- 01 cozinha
- 0l banheiro masculino
- 01 banheiro feminino
- 01 refeitório
- 01sala de equipe técnica



--tL, ."*- í
{/\

c n0 0E Bàs urÁcÀo r ftG Çio

M a ssociaca ôrenascer o.o br

v t. P|-ANO DE APLTCAçÃO DOS RECURSOS FTNANCETROS

1. RECURSOS HUMANOS §omente para ORGANTZAÇÃO DA SoCtEDADE CtvtL- OSC

Total: Obs: /rserir o q uontidode de linhos que se Íizerem necessoíios.
*Fonte de Financiamento:
3 - com recurso dos Fundos Municipais

2. MATERIAT PERMANENTE

Qtdad
e

Função Formação Carga

horária
Semana
I

Vínculo
Empregatíci
o

Salário
Base

Fonte
Financiame
nto

01 Pedagogo Graduação
em
Pedagogia

44
horas

CLÍ 2.300,00

01 Monitor Ensino

médio
44
horas
semana
I

CLT 1.683,40 3

01 Terapeuta
ocupacional

Graduação
em Terapia
ocupaciona
I

30
horas
semana
I

CLT 3.070,48 3

01 Nutricionist
a

Graduação
em
nutrição

30
horas
semana
I

CLT 3.013,23

*Base salarialde 2021.

Matêrlal EspeciÍlcações técnicas Qtidade Vlunit Vltotal
togão 06 bocâs 1 R5749,o0 R5749,00
Geladeirâ 400 rtros 1 RS3.322,00 Rs3.322,00

228litros 1 R$3.409,00 Rs3.409,00
341 1 RS769,90 RS769,90

0epurador de parede 1 Rs249,00 Rs249,00
Eatedeira planetária 2 Rs400,00 Rs800,00
Liquidificadôr 2 RS199,90 Rs399,80
Mesa de inox 1,2m x o,7m 1 Rs873,00 RS873,oo

Tota Rs10.571,70
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3, MATERIAI DE CONSUMO:
Ex: Materiais a serem utilizados nâs oficinas

Utensílios

Oficina
Qtde de
alunos Mêterial

Especificações
técnicâs Quantidade

Semânal Mensal Totâl
Cozinhã exp 110 Caçaro ê 20 L aluminio 3

Cozinha exp 110 Câçarola 31,51âluminio 2

Cozinha exp 110 Câçarola 41 L aluminio 2

Cozinha exp 110 Câçârola 52,2 L aluminio 2

Cozinha exp 110 Pânela de pressão 101 2

Cozinha exp 110 Panela de pressão 22L 2

Cozinha exp 110 Assadeira Retangular 27x38x6 3

Cozinha êxp 110 Assadeira Retangular 45x30x5 2

Cozinha exp 110 Assadeirâ
redonda reta fundo

fixo 15x5 2

Cozinha exp 110 Assêdeira
redonda reta fundo

Íixo 2ox7 1

Cozinha exp 110 Assâdeira
redonda reta fundo
fixo z'xj 2

Cozinhe erp 110 Assâde redonda 20x5 2

Cozinha exp 110 Assadeirà
redonda reta fundo

z
Cozinha exp 110 Assadeira Pizza 40cm 2

Cozinhâ exp 110 Frigideira
Aluminio
antiâderente n24 3

Cozinha exp 110 Frigideirâ
Aluminio
antiaderente n38 2

Cozinha exp 110 Frigideira
Aluminio
ãntiaderênte n36 2

Cozinha exp 110 Omeleteira n20 2
Cozinha exp 110 Caldeirão Aluminio 15,31 2
Cozinhâ exp 110 Caldeirão Aluminio 32,51 2

Cozinhâ exp 110 Chaleira 1

Cozinha exp 110 Escumadêira 33,5cm 2
Cozinha exp 110 Colheres de arroz 33cm 3
Cozinha exp 110 Concha silicone 27cm 2
Cozinha exp 110 Faca cêrne 6 poleg. 3
Cozinhe exp 110 Fâca caÍne 8 poleg 2
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Cozinha ex 110 Faca carne 10 2

Cozinha exp 110 Pedra de afiâr 1

Cozinha exp 110 1x30x50 branca

Cozinha exp 110

Escorredor de
macarrão

âluminio 50cm x
2llitros 1

Co2inha exp 110 Pesador de salãda 24,5 2

Cozinha exp 110

Descascador de

legumes 3

Cozinha exp 110 Espátula 10cm proflssional 2

Cozinha exp 110 Amâssador de a lho Âisante 1

Co2inhâ exp 110 )atta graduadã 4L 3

Couinha exp 110 Caixa de plástico com tampa 111 5

Cozinha exp 110 Caixa de plástico com tampâ 25L

Cozinha exp 110 Caixa de olástico com tâmpa 451 5

Cozinha exp 110 colher de caÍé Com 6 4

Cozinha exD 110 Colher de chá Com 6 4

Cozinha exp 110 Colher de sobremesâ Com 6 4

Cozinha exp 110

Colher pâra

suco/coquetel inox 30cm 2

Cozinha exp 110 Luva

profissionâl silicone e

aleodão 50cm 2

Coz nha exp 110 Prato vidro, raso,27cm 18

Co2 110 Prato de sobremesa 20,s 30

Coz nha exp 110 Xícârâ de chá com 12 3

Cozinha exp 110 Xicara de café com 12 3

Cozinha exD 110 Gârrafa términa 1,81 )
Cozinha exp 110 Prâto raso 24,s

Gêneros alimentícios

oficinâ
Qtde de

alunos Material Especiflcações tecnicas

Co2inha exp 110 Bânana nanica kg

Cozinha exp 110 Melancia kg

Cozinhâ exp 110 Laranja kg

Cozinhã exp 110 Maca fuji kg

Cozinha erp 110 Limão taitikg
Cozinha exp 110 Manga kB

cozinha exp 110 Abacaxi kg
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Cozinha exp 110 Mâmão

Cozinha exp 110 Batata l(8

Cozinha exp 110 Tomate kg

Cozinha exp 110 Aboborâ kg

Cozinha exp 110 Batatâ docê kg

Cozinha exp 110 kg

Cozinha exp 110 cebola kg

Cozinha êxp 110 Alho kg

Cozinhâ exp 110 Cenoura kg

Cozinhâ exp 110 Alface crespâ / 1 maço

Cozinha exp 110 Rucula 1 maço

Corinha exp 110 Cheiro verde 1 maço

Cozinha exp 110 Hortelã 1 maço

Cozinha exp 110 Couve f or 1 mâço

Cozinha exp 110 Brocolis 1 maço

Cozinha exp 110 Presunto kg

Cozinha exp 110 Queijo mussarela kg

Cozinhâ exp 110 Leite integraltetra pak

Co2inha exp 110 Leite sem lactose 1l

Cozinha êxp 110 Margarinâ sem sa pote 50091 1l

Cozinha exp 110 Margarina com sal pote 500gr
Cozinha exp 110 lorgute naturalgarraga 900m1

Cozinha exp 110 Pão dê leite médio, kilo
Cozinha exp 110 Pão dê forma 5009r

Cozinha exp 110 Adoçante 100m1

Cozinha exp 110 Rêqueijão pote 2009r

Cozinha exp 110 Requeijão sem lactose 2O0gr

Cozinha exp 110 Geieia pote 3209

Cozinha exp 110 Açucar cristalskg
Cozinha exp 110 Chocolate em po do padre

Coz 110 Ovo brânco c30uni
Coz nha exp 110 Pó royal 1009r

Coz nha êxp 110 Éârinha de trigo 1kg

Coz nha exp 110 Leito em pó lata 40ogr
Coz nha exp 110 Pipoca pacote 50ogr

Coz nha exp 110 Leite condensado lata 3959

Cozinhâ exp 110 Creme dê leitê latâ 3009r

Cozinha exp 110
Creme de leite sem
lactose 2OOEt

Cozinhâ exp 110 Milho 200er

n

\\il t-U
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Ter r1i) 32'l 3 9595 M.â.§ociácâoÍaná3cêr.oÍCbÍ

Cozinha 110 Ervi hâ 2

Cozinha exp 110 Oleo 900m1

Cozinha exp 110 A2eite 500m1

Cozinha exp 110 tubá pacote 5009r

Cozinhâ exp 110 sâl 1kÊ

Co2inha exp 110 Farinha de tapioca pacote 5oogr - 12/ano

Cozinha exp 110 Molho de tomate pacote de 340sr

Cou inha exp 110 Maionese 5009r

Cozinha exp 110 Batata palhê 140sr

Cozinha exo 110 vlnagre 750m1

Cozinha exp 110 Coco ralado 1008r

Co2inha exp 110 Goiabada 300er

Cozinha exp 110 Amido de mÍlho Pacote de 200cr

cozinha exp 110 Peito de frango kg

Cozinha exp 110 Carne moida patinho kg

Cozinha exp 110 Eacon 1ks
Cozinha exp 110 Selsichâ pacote 500gr

Cozinha exp 110 pâcote skg

Cozinha exp 110 Feijão Pâcote 1kg

Ex: Demais materiais

IX - CRONOGRAMA DE OESEMBOTSO

O recurso financeiío será liberado por meio de planilha de previsão entregue
mensalmente e de acordo com o cronograma de desembolso

x- aNExos:

- Cronograma de atividades mensal/Grade de atividâdes semanal

- Cronograma de desembolsoj

- Plano de Aplicação;

Oficina Quantidade
de alunos

Material
a ser
adqsirido

Especificações
técnicas do
material

Quantidade

semanal Mensal Total
Não se

âplica

Não se aplica Não se
aplica

Não se aplica Não se
âplica

Não se

aplica
Não se

aplica
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Cen ncado de Enlidâdes de Fr.s Fr anrrop.ôs - Resoruçáo n! 252 de 06/12I2OOO

CNPJ 7l i.1,1001t0001 66
Av Amê ê Cu.y Gabre ,1701 - Jard m Sora a Sao José dô Rro Pretô/SP

Tê rr;r a213 9595 ww.âssodacaoÍBnascar.om.bí

xr - ASSTNATURA Do REsPoNsÁvEt
Nome do órgão proponente: Associação Renasce.
Nome do Dirigente: Apârecido Ferreira Pacheco
Cargoi Presidentê
Com isso, pedê-se o DEFERIMENTO dâs Atividâdes /Projetos e P

São losé do R

de Trabal

de Junho

eco

ente

xI - APRovAçÂo PELo CONCEDENTE

sao toso do nio eretffi ú

Secretaraa M
fl&m
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CRONOGRAMÂ DE ATIVIDADES 2O2X
SERVIçO/PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL

Ê^

,Ê .e

Ê§

Aqúúição dôs eq!ipahentôj
Aqukição matê.iôk dê consum;

e c..traraÇâô de re.uruos humanos
tô e ol3àn zâçâô da5 âtivtdades

neuniao equtpe récnrc? {peaãFõ,--âpeuÉãi;aããi

Á"aràçào: óbsetuà(ão e Fraro.:o Ct$il;r@;;;.o áre .rã

arenaimenro em grupo e rnaúiauúãlããpiiããpaiiãã
o.ientaÇão de nurriçâô iunro à

E3E F: Pa eírà d€ nuÍiÇão (on-l

vtaeo auus ae nrÍrçao e mãrroresÉãatããÇonrEiiaaãii
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sERVIçO/PROIETO COZTNHA EXpÊRIMENTA|- _ aNo 2o22

: Âquíqào dos equioa;;to;-
ã.:TEffitS;riffi
,Ê i .oFstru(âo dc s-áoe oe anvdao

8E reuri::equiGÉcnrcaipgaaeoe;-i;teu;;a;;ã;;;:;;a;;*a
E 

.E 
Porrrot@ dà oÍi.inà
AÉllãção: obrêrvaçâo e re atório!e desêh

;* E õE: e ãi5€ "

ofcina de corinhâ erperimentai

Átendihenro êm srupo e r;àrtdu;ã têÊ

!n ! E E,À.E EE
Pa esrÉ denuriçãô (on linê

viaeo u,u. ae n,t,içao iãáh*ii€@-ãiariiãijuíãdsi
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cE rR0 DE RrA0[ ÍnçIo E l[r€§RAcÀo

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ANO 2021
serviço /Projeto Cozinha Expêrimentat

i*

,Ê

ÁquÉição mâreriah de ôônsumô
e côntrataçãô de rêcutsos huhanoa

e u ne;."nto e o,g,ni,aao a* ,tiu;;d"i

cohstruçáo da srade de atividades

Reunrâo equhetécni€ {pêdaso8o, terapelta

Portíóiio individuat pôr atuno
avatiaçao:otseruaçâoeretatóriãt=eaesempeino

5

!E

"E

oflcina dê.ôzinha êxperimentrt

Atendlmênto emArupo e tndividuã de terapla

Orjêntação dÊ hurr çãôjuhro à pêda8ogâ

Pa esirà de nutrição (on-tine)

Videoau as de nuÍicãoe methorei êrei-i;
disponibitiràdâ5 no yôutube

São José
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ANO 2022
Serviço /Projeto Cozinhà Expêrimentat

E

€mtrátação de recutsos humanos
Pránelômênto ê o,st;;-;;i;ã;id;;
construçâo aa sraae j;irviiãiã

neuniao equrpe técnicaGeaAAJiã;eG

Pôrtio/o ind'vduàtpor.turc
Ávallêçâo: obsêryaÇâo e ,êrató.io dÀ;sa;;;nho

-3o

E

ofi cinê dê ôozinha êxpêrihentã,

atenatmento em grupo e inatdu;;;E;ih

Or entação dê nurriçãojuntô à pêdagogã

PalestÉ de núiÍ(ão{ôFliÍÉ)

video aúlas dÊ n urriçâô e mêrhoresrêceit-;;

----.tt::>t-J.z=::>,/' /ça1)/ // --
)
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CROI{OGRAMA DE DESEMBOL§O DOS RECUR§OS FINANCEIROS

l'apostltamento 
ÂNo 2021

I{OME DO SERVIçO /PROTETO: Co nhâ Exrerimêniâl
Vlsêncla dâ pâícêíia: 01/0612021 a 3UOS|2072

Á_

Despesas UNHO IULHO AGOSTO SETEIMBRO OUTL]BRO NOVEMBRO DEZEMBRO PROVIS ONAMENTO TOfAL

Pessoal e
Encargos

Rs 11.0O1,28 Rs11.001,28 R511.001,28 Rs11.001,28 Rs11.001,28 R5 11.001,28 RS 11.001,28 Rs 77.008,96

Reajuste

salarial
RS

13e salário Rs 6.417,41 R$ 6.417,41

1/3 de férias R5

Rescisão R5

Serviços de

Terceiros /
Eenefícios

R5 1.078,s6 Rs 1.078,s6 R5 1.078,s6 R$ 1.078,s6 RS 1.078,56 Rs 1.078,56 Rs 1.078,s6 RS 7.549,92

Materialde
Consumo R5 1s.381,71 Rs s.024,00 RS s.o24,oo RS s.o24,oo R5 s.024,00 Rs s.024,00 R5 s.023,00

R5 4s.s24,71

Material

R5 10.s62,00 tr.- 7 R5 
/18f6210

Total Rs 38.O23,ss R517.103,84 R517.103,84 R517.103,84 R517.103,84 R5 17.103,84 Rs 17.102,84 RS 6.4+l4t ns /raz.oe:lo
São ,,"\W;!H

'-íÉrecrvo Fêrrera Pr

p,eslente atsoc,aç;o ne

yr.
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ptANo DE ApUcáçÃo Dos REcuRsos FtNANcEtRos
ANO:2021

NoME Do SERVIÇo/pROlEto: cozinha Experimenral
Visência dâ Parcêría: Ot l\6lz12t a 3X/O5l2O2z
Origem do rêcurso: Fundo Municipal

s 6.4!7,4! RS 6.47i,4t

RS 7.549,92!S 4s.sz4,7l R5 4s.524,71

5[iu:S



--*eLr§cúIn'\ t z

PTNAÍffP
cEíÍi 0e ,tlltlngô I rrÉMtlô

CROI{OGRAMA DE DESEMBOTSO OOS RECURSOS FINANCEIROS

ar{o z}22

NOME DO SERVIçO /PROJETO: Cozinha Experimental
Vigênciâ dâ parceria: 0rl0612O2L a 3110512022

0 gêm do recurso: Fundo Municipal

.É
"'-._)

FEVEREIRO

Rs 11.001,28 R5 11.001,28Rs 11.001,28 Rs 11.001,28

Reajuste
Salarial

RS 1.650,18

R5 s.146,1s13e sâlário

1/3 de férias RS 3.8s0,4s

R5 8.887,40

Serviços de

Benefícios

Rs 1.078,s6 R5 1.078,56
RS

1.078,56

RS

5.023,00

R5 1.078,s6 RS 5.716,32

Materiàlde
Consumo R5 s.023,00

Material
permanênte

Rs 17.102,84 R$ 17.102,84 Rs 17.102,84 RS 12.079,84
Sãolosédo Rio Preto,
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PLANO DE APLICAÇÃO D05 RECURsOS FINANCEIROS
ANO:2022

NoME Do SERVIço/PROIETo: Cozinha Experimentat
Vicência dâ Parceria: ouo6/2oz1a 31/os/2o22
Orisem do re.urso: r-ufdo Municjpôt

Rs s.146,19
RS 3.8s0,45 R5 3.850,4s

RS 5.716,32 R5 s.716,32

RS 100.348,94


