
PREFEITURA MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOGIAL
sÃo JosÉ Do Rro PRETo

CERTIDÃO DO 3'APOSTILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO CONJUNTO N"

03IzO?IISE,MAS/CMDCA

O Município de São José do Rio Preto, CNPJ^4F 46.588.950/0001-80, por intermédio da

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

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

Rozales da Silva Marangoni, portadora da cédula de identidade RG 20.274.638-0 SSP/SP e inscrita

no CPF/MF sob o n' 169.780.618-08, designada por meio da Portaria n" 34.729 de 01 de janeiro de

2021, autorizada pelo Prefeito do Município nos termos do Decreto n" 17.703 de 03 de fevereiro de

2017, e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, criado

pela Lei n" 4.956, de 15 de maio de 1992 e alterações, com sede na Avenida Bady BassiÍ,3697-

Centro - São José do Rio Preto/SP, doravante denominado simplesmente CMDCA, representado

neste ato por sua Presidente, a Sra. Fernanda Paula Magossi Arado, portador da cédula de

identidade RG 40.978 .071-6, e inscrito no CPF/MF sob o no 327.737.338-00, com base na Lei

Federal n." 13.019/14 e alterações e emrazáo da competência atribuída pelo Decreto Municipal n.o

17.7082017, tendo em vista a inexistência de alteraçáo do objeto e do valor global do Termo de

Fomento n'0312021, celebrado em 31 de maio de202I, com a Organizaçáo da Sociedade Civil -

OSC denominada Associação Renascer, após anuência da Gestora, RESOLVE apostilar o Plano de

trabalho para atendimento da solicitação contida no Oficio n" 81/2021, para inclusão de itens de

material de consumo e alteração no cronograma de desembolso municipal, nos meses de novembro e

dezembro de 2021, tendo em vista o pagamento do 13o salário dos funcionários, adequando o

cronograma à planilha de solicitação de recursos, conforme segue:

Plano de Trabalho

Item:3. Material de Consumo

Gêneros Alimentícios

- Foram acrescidos os seguintes itens: beterraba, pitaya, inhame, abacate, farinha de trigo integral,

farinha de coco, farinha de amêndoas, açúcar demerara, uva passa, chia, leite de coco light, cacau

700o/o, gergelim, gotas de chocolate, gelatina sem açúcar, amendoim, castanha do Pará, castaúa de

caju.

Cronograma de desembolso municipal

Novembro

- Remanejamento de R$ 2.490,86 do provisionamento do 13" salário para o mês de referência.

Dezembro

- Remanejamento de R$ 3.000,00 do provisionamento do 13o salário para o mês de referência.

SECRETARIA MUNICTPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAT

Rua João Teixeira, 260 - Santa Cruz - CEP 15014-180 - São José do Rio Preto - SP

Telefone (77lr32L16510 - semas@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp'gov'br
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www.associacaorenascer.oÍq. br

I DADO§ CADASTRÀI§ BA ORCANTZAçÂO PROPONENTE

1. ORGANIZAçÃO PROPONENTE: Associação Renascer

2. CN PJ : 7 1.7 44.A77 iA001-66
3. ENDEREÇO: Av. Amália Cury Gabriel,470L-Jardim Soraia
CIDADE: São Jose do Rio Preto U.F.: 5P

TELEFONE: (17) 3213.9s9s
E-MAIL: projetos@associacaorenascer.org.br

4. REFRE§ENTANTE LEGAL:

Nome: Aparecido Ferreira Pacheco

Função: Presidente
CPF: 428.673.558-34
RG: 7.546.299-0 SSP/SP

Telefone para contato: {L7} 3213.95§5
CEL: (17) 98718.7374
Email: aparecidopacheco@gmail.com

5. TÉcNrco REspoNsÁvEL pELo sERVrÇo:
Nome: Marcia Regina Sarbosa
CPF: 2i-3.ü26.708-40
RG: 28.847.683-9
Número do Registro Profissional: Não se aplica
Telefone para contãto: t17) 32L3.9595
CEL: {17} 991,46.L927
Email: c.pedagogica@associ acaorer"rascer. org. br

CEP: L5075-220

6. REGISTRO NO CMDCA: (x )Sim {} Não
N9 DE INSCRIÇÃO NO CMDCA:06
vrGÊNCrA DO REGTSTRO: 10/03/2021a LO/A312ü23
TIPO DE INSCRIÇÃO: Programa { X} Frojeto ( X} Serviço (X }

7. BREVE H§TÓRrcO DA ORGANTZAçÃO pROpONENTE:

A Associação Renascer é ur*a instituição beneficente de assistência social, com

fins não econômicos, localizada na cidade de Sãa Josê do Rio Preto y' 5P, que atende

atualmente a 320 crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual e

múltiplas, de segunda à sexta-feira, das th às 12h e das 13h00 às 17h00, de 65

bairros do município e 07 cidades da região"
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Desde a sua criação em 1993, a Associação Renascer já beneficiou
gratuitamente centenas de pessoas com deficiências e seus familiares, todos em

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

toda a cidade.

Todas as atividades da Associação Renascer são reaÍizadas por urna equipe

multidisciplinar, que trabalham o desenvolvimento integral do atendido.

estimulando suas funções motcras, sensoriais, cognitivas, psicológicas e sociais, por

meio da reabilitação clínica, pedagógica (ensino especial, fundamental de 1" à 3"

série e oficinas para alunos em contra-turno), desenvolvimento social (serviço de

proteção social especial para pessoas com deficiência e suas famílias em centro dia,

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

comprometimento motor e neurológico), cultural, esportiva e

capacitaçãoltreinamento para o trabalho {geração de emprego e renda).

ll - CARACTERTZAçÃO SOCTEC0Í{ônArcO DA REGIÃO:

1. LOCALTZAÇÃO

Av. Amélia Cury Gabriel, 47Ot - Jardim Soraia - São José do Rio Preto/SP

2. ÁREA DE ABRANGÊruCIn

Atendimento gratuitc a Llü pessoas com deficiência intelectual e múltipia
deficiência, de 6 a 17 anos e 11 meses, que em decorrência de sua deficiência
apresente dificuldades de aprendizagem, atraso do desenvolvimento neurológico,
motor, mas que com um projeto inovador e de desenvolvimento educacional, pcssa

ampliar os resultados de aprendizagem e qualidade de vida.
Dentre os 110 que serão atendidos, todos já frequentam outras atividades na

instituição e são de 75 Bairras de São José do Rio Preto, sendo:

BAIRRO qTDADE

ALVORADA L

AMIZADE 7

ANCHIETA 1

BOA VTSTA 2

BOM SUCESSO 1

BOSQUE DA FELICIDADE 1

C, FLCRESTA PARK 1

CHACARA SAO PEDRO 4I

CÍDADANIA 1t
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CIDADE JARDIM l-

CRISTO REI 1

L,LUUIlAUL-' 1
L

rST. S,Ã,O PEDRO

E§T.JOQUEI CLUtsE
1L

ESTÂNCIÀ GRAMADO ?

ESTANCIA SÀNTA CLARA 1

ESTANCIA UNíTRA I

FLORESTA PARQUE 4

HIGIENüPOtIS 4
i

r-irPoDRorúo

ITA.PEMA -L

JARDIM ARROYO á

JARDIM DOS STIXAS t
JÂRDIM ETEMP I

JARDIM MARIA LUCIA 1

JANDiM i{UNÊS I
JARDIM URANü L

JARDIM VITCRIA RIGIA I

JD ASTUR'A5 L

JD BELÂ VISTA l.

JD DÀS OLIVEIRAS L

JD NUNES I

JD SANTA CATARINA 1

JD SORAIA l.

JD VITORAZZÜ 1

JD VISTA BELA 1-

JD. ANTUNES L

JD. üA5 OLIVEiRAS l-

JD,SANTC ÀNTONIC 1

JOÃO PAULO {í 1

LAUREANCI TEBAR II t

I.EALDADE 'I
A

MARIA CLÂRA I

NÜVA ESPERANÇA 1

CILIVEIRA§ 1

PARQUÊ JUÊITÍ 4

PÀRQUE NOVÂ ESPEfiÀNçA f;*
PQ BÊi.VEDTRI {a

PQ ilÂ CIüADÂN}Â 1
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PQ DAS AROEIRAS II L

PQ ESTORII- 1

PQ NOVA ESPERANÇA 4

PQ. CIDADANIA 1

RECANTO DO LAGO 1

RES CAITANO t"

RES GARCIA L

RES SANTA ANA 2

RES SANTA CRUZ 1

RES.FLORIDA PQ 1

RES,NATG VETORAZZO

RESIDENCIAL CAETANO 1

SANTO ANTONIO 1

SÃO DEOCLECIANOLLL 1

SÃO FRANCISCO 2

SÃO JUDÂS TADEU 1

SOLIDAR'EDADE 6

SOLO SAGRADO 4

VILA ANCHIETA I

VILA CURTI 1

VILA DINIZ Z

VILA IDEAL 1

VILA IPIRANGA 1

VILA MACENO L

VILA TONINHO 3

VILA ZILDA 1

105

Também serão abertas 05 novas vagas para atendimentê à demanda de
atendimento contra turno escolar neste projeto específico à pesscas com deficiência
intelectual, com prioridade para quem não esteja em nenhum outro projeto em contra
turno escoler.

Dentre os 75 Bairros citados pode-se constatar a maioriâ predominante na

Zona Norte da cidade, região conforme Diagnóstico §ocioassistencial de 20L5/7AL6
com maiores índices de vulnerabilidade social, risco pessoal e pessoal.

Podendo-se destacar ainda sobre alguns bairros citados e que serão assistidos:



ftr..\§rl---!
is5c0;,11À:\ -/t

/^\l/ \l
ctlrTB0 0E REÂBTUIAÇ40 t TNlEGRÁÇÀ0

*iÍi+;:ric

rqv. p\ír-i

- Bairros Ínâis afastados e sÊffi serviç* instalado fi$ lsca[: Amlzade, Lealdade,

Parque da Cidadania.
- Bairros de ncv*s lüt*ãment$s: Vila Toninh*, t-ealdade e Amizade"

- Bairros rnais riuí?lerosos: 5ol* Sagrad*, Cidadania, Etrdorad*, Anchieta,
Ântunes e Sants AntÔnis;

- Sairros cêm mãiür *úmero de crianças ê ad+lescerrtes: Santo AntÔnio e
Cidadania.

- Balrros cürfi mensr renda rnensal: Nova Mundo, Cidadania, Lealdade e

Amizade;
- Bairros com respCInsável pelc dcmicíli* nãc alfabetiz*do: §alo Sagrado,

Cidadania, Santo Ântônit e Êldsr*d*.
- Dentre os CRAS cor* maiqr atendir$ento de Çasüs de viclência à criança e

adolescente: Novo Mund*, João Paulo tl, Vila Tcninh* e Jardim Belo Florizonte.
- De*tro os CRAS com maicres ír'rdices de trabalh* infantil: Jardim Arroyo,

Cidadania, Santo Ântônic, Jaguaré, Jcãa Faulc II, Felicidade, Distrito lndustrial,
Aeroporto.

- Bairros de rnaior índice de óbito l*fantil: ü a 14 anüs - Cidadania; 15 a 24 anos
* Cidadania;

- Bairrcs com aumento de índice de CAD Único: t*ova Mundo, §ants Antônio e
Cidadania.

- CHAS com mais famílias rec*bendo b*nefícios: 1) ltinerânte;?) Cidadania; 3)

Santç Antonio; 4] Novo Mundç; 5] j*âc P*ulo Il; 6i Antunes; 7l Anchieta; 8) Vila

Toninho; 9) §clç Sagrado; 3.0i Eld*rado.
- tsairros com maior número de BPC para FCü: Ânchieta, l\lovo Mundo, Santo

Antônio, Joãs Paulo ll, Selo Sagrado e Vila Taninho.

Fonte : Diagn óstico Sóci o Assistenci al ZOLS I ãAfi

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

Em decorrência da pandemia, COVID-19, e conforme protocolos sanitários
geral, de cumprimento obrigatório, instituído pela Prefeitura Municipal de São José do
Rio Preto e pelo Ministério da Educação, o funcionamento das atividades escolares
ficam com capacidade máxima de atendimento presencial, limitada ao Ensino

Fundamental {séries regulares e classes especiais} até o percentual de rnatriculados:
- 35% nas fases vermelha e laranja;
-7A% na fase amarela;
- LQAYI nas fases verde e azuh
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O escalonamentCI das turmâs é realizado pela coordenadora pedagógica em

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

Desta forma o atendimento presencial aos alunos do projeto seguirá a norma
instituída ãcima, ficando o restante da turma, como CIs casos de alunos com alto risco à

saúde (com doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, diabetes, obesidade) em
atendimento remoto, com vídeo aulas e conteúdos on-line a serem transmitidos pelos
profissionais do projeto e kits impressos e dos produtos (alimentos) a serem utilizados
nas oficinas, entregues quinzenalmente.

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

No demais, o atendimento educacional seguirá todos os protocolos de
segurança instituídos para entrada de alunos, permanência e proibições determinadas.

3. CARACTERTZAçÃO BA FOPU!ÁçÃO On Ánrn DE AERANG ÊruCm

Todos os deficientes e suas famílias atendidas se encontram em situação de
vulnerabilidade social, provenientes de fumílias de baixa renda, sem instrução ou com
a etapa I do ensino fundamental incompleta, em ocupação informal, moradia precária

ou em loteamentos irregulares e programas de transferência de renda.
Assim como, também são atendidos deficientes quÊ se encontram em risco pessoal e
social, corno violência física, sexual, negtigência, abuso, abandono, risco de aliciamento
para drogas, prostituição, agravadas muitas vezes pela condição intelectual e física
proveniente de sua deficiência, por precisarem de cuidados permânentes devido ao
grave com prometi mento.

4. CARACTERíSflCA DA POPULAçÃO n SER ATENDi§Â
Público-alvo: crianças e adolescentes com deficiência
Faixa etária: 6 a 17 anos
Sexo: masculino e feminino

ilr - DESCRçÃO DO PROJETO

e

1. TíTULO DO PROJETO: Cozinha experimental
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Promoção dos direitos de crianças e adslesceí:te§:
3) Facilitar o âcesso â pslíticãs públicas de qualldadê que garantarn os direitCIs

humanos de crianças, adolescer"ltÊs e suas famílias e que c*fttemplefi: ã ssperação das

desigualdades, afirmaçãa da diversidade corfi prsmoção da eqr"tidade e inclusâo social.

Prateçâo e defesa d*s direitss:
5) ProteÇão especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou

violados, c*nsideradas as c*ndições de pesssas c*rn deficiência e as diversidades de
gênerc, orientação sexuâI, cr.:lturai, átnica-racial, religiosa, geracicna!, territorial, de

nacionalidade e de opção política.

Protagonisrno e participação de crianças e adolescentes:
10i Fon'lentç a estratégias e meca*ismcs quÊ propici*m a participação organizada e a

expressão livre de crianças e ad*lesc*ftte§, eíft especial sçbre assuntos a eles

relacionados.

3. PRAZO DE EXECUçÃ0 - Duração de Execuçãe de Prcieto:
§xemplo: 1.2 meses
lrrício: AUA6/ZA2]. Termino: 3L/*512*27

4. ftEGIMf Df ATENDIMENTO: { } Integral {X } Parcial

5. DIAS E l{ORÁRtC DE ATENDIMENTü: Segunda à sexta-feira, dâs th às 12h e das 13h

às 17h

6. TERRrÓRIü: liila Toninho
7. CRAS DE REFERÊNCIÂ: ViIA TANINhO

IV. JUSTIFICÀTIVA

Considerando a N*ta tÉçnica n' ü55/ 20L3 1 MEC I §ICADI / DPEÊ, qr.ie

compreende resoluçÕes, decretcs e â F*lítica Nacional de Educação fspecial na

Perspectiva da Educação lnclusiva fuIEC, 2ü08, à luz destes documentos,
compreende-se qrle:

- A deflçiância é urn c*nceit* er* ev*âuçã*, que resulta da interaçãs entre as

pes§oas com limitação física, intelectua! su sensorial e as harr"eiras ambientais e

atitudinais eue impedêm a sua ptrena e efetlua partici§açã+ na sociedade;

:dr ti:: ilniiiiades r:i+ Frr:r; Íii**trri: lsç*l*rá;: ro lI? t:ie' íJ§i1?;;üile

2. OB.IETO DA FARCERIA:
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- As ações educativas complementares é um conjunto de atividades e recursos
pedagógicos e de acessibilidade, organizados institucionalmente, prestado de forma
complementar à formação dos estudantes público alvo da educação especial,

matriculados no ensino regular (ensino fundamental e ensino fundamental com classes

especiais).

Mediante todo o expüsto acima e acrescentando;
Como se sabe a aprendizagem para pessoas csm deficiências acontece de

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

de maiores estímulos e recursos, que permitam a ampliação de sua vivência e

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

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

como contrataÇão de equipe especializada para a forrnação de uma oficina de cozinha

experimental, projeto novo e diferenciado na instituiçã*, permitirá a eliminação de

barreiras para ã plena participação dos alunos, csnsiderando suas necessidâdes

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

de qualidade de vida, autonomia, princípios básico para uma vida independente e

produtiva.

Assim serão disponibilizados equiparnentos, materiais e recursos humanos que

multiplicarão as oportunidades, a exposição do aluno ao conhecimento, trazendo

impacto positivo em seu processo de aprendizado e autoncmia.

A oficina de cozinha experimental permite que uma grande variedade de

estímulos sejam trabalhados, o que aguçâm os sentidos e todas as suas sensações

(olfato, paladar, visão, audição, tato) e, ao mesmo tempo em que se trabalham

conteúdos curriculares (funcional) de forma adaptada.

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

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

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

complementados por ilustração; {cartaz impresso e on-linei

- cada medida e peso tr*balham com conceitcs matemáticos: l colher, lrxícara,

1 kg, 1mãço, ü3 gotas;

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

apresenta aspecto macio e aveludado, o ovo que é viscoso.

9
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- A junção das matérias primas e o processo de cozinhar e assar, evidenciam

processos químicos como fermentação, aquecimento, fervura, assim como

transformar o liquido em sólido, o sólido em líquido, o líquido em gás;

- A origem da matéria prima também é trabalhada, como a diferença entre

frutas, legumes e verduras, quais sãa 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 parã a sobrevivên*ia hurnana a alimentação é

imprescindível, e não só o que comer, mas como e quanto comer são fatores

importantes para a saúde, quaÍidade de vida e autonomia.

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

do trabalho com objetivos educacionãis, que habilidades pana a vida diária e prática,

com Índependência e ãutonomia, sejam alcançados, aspectos importantes parâ o
desenvolvimento de uma pessoa com deficiência.

Para este trabalho será contratada uma equipe de:

- 01 pedagoga (44h/semanal) e 01 monitor (44h/semanal), com atuação direta
junto aos atendidos para o desenvolvimento da oficina, com conteúdo teórico e

prático;

- 01 terapeuta ocupacional {30h/semanal}: para o desenvolvimento de

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

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

executâm às oficinas e palestras junto às hmílias

- Alem de todo o cunho educacianal a oferta de atlvidades pedagógicas diversas
e com dtferentes estímulos, à pessoas com deficiência, auxilia na diminuição a
ameaças e violaçôes de direitos pela rarlnerabÍlidade sociaí e risco pessoal/social em
que se encontram suas famílias e eles mesmos, muitas vezes aprofundados por suas
limitaçÕes neurológicas e físicas, como maus tratos e negligências familiares, violências
sexuais, falta de ac€sso a condições de saúde, envolvimento ou aliciamento de
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adolescentes no uso ou tráfico de drogas e em outros atos infracionais, preconceito,

falta de acesso à formação profissional e ao emprego, exclusão social e díscriminação.

Vale ressaltar que a aquisição destes equipamentos e equipe especializada só ó

possível com a transferência 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, provenientes de bairros em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal

e social de Sãs José do Rio Preto, gratuitamente, pela aquisição de equipamentos,
materiais e contratação de recursos humanos, de forma a qualificar e ampliar o

serviço com um projeto de apoio pedagógico, novc e diferenciado, que facilite a

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

2. OBJETIVO 6ERÁL

- Prornover a ampliação qualltativa e quantitativa do atendimento educacional
especializado a 110 crianças e adolescente, com deficiência, de São José do Rio Preto,

com idade entre ü6 a t7 anos e 11 meses, 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 aprendizagem,
socialização e inclusão do deficiente intelectual e múltiplo, por meio de receitas que

ao mesmo ternpo em que se é trabalhado habilidades Fara â vida, também é possível

trabalhar conteúdas de curriculares {português, maternática e ciências}.

3l oBJETTVOS ESPECíFTCOS

- Adquirir equipamentos, utensílios e gêneros atimentícios que reproduzam uma
cozinha doméstica, de forma que os alunos pCIssam ser treinados e habilitados em
atividades de vida prática e diária. gerando maior autonomia 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 aula com a oficina, por meio do currículo funcional,
adaptado e acessível ao deficiente.

g



ÂssocrA0Ã0

,, : r::.i www.associacaorenascer.orq.br

- Contratar um terapeuta ocupacional, que pelo acompanhamento individual e em
pequenos grupos, durante as aulas de cozinha, prornovã atividades de vlda diária e

prática (comer sozinho, se servir, pegar o garfo, escovar os dentes, embalar e guardar

alimentos, etc) de forma a gerar autonomia e independêntla para o deficiente
intelectual e múltiplo, público de maior comprCImetimento neurológico e motor.

- Contratar um nutricionista, que por orientações à pedagoga, possa planejar urn

cardápio semanal em conjunto com a pedagoga responsável pela oficina, de forma a

promover uma alimentação balanceada, ãssim como o ensino de práticas corretas de
preparo, higiene e conservação de produtos. A nutricionista também realizará 02
palestras on-line para as famílias, com temas relacionados ao aproveitamento de
alimentos e demais práticas de armazenamento, preparo e conservação de alimentos
e refeições.

- Promover atividades sociais e relacionadas à culinária e gastronCImia, dentro da

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

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

4 - FORMA DE EXECUçÃO DAS ATTVTDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRTMENTO

DAS METAS A ELES ATRELADAS

a

Ação Especificação Carga

hçrária
semanal

Carga

horária
mensal

Carga

horária
total

Aquisição de
equipamentos

Aquisição de equipamentos
para desenvolvimento da oficina
de cozinha experimental

Não se

aplica
Não se

aplica
Não se

aplica

AquÍsição de
materiais de
c0nsumo

Âquisição de materiais para
desenvolvimento da oficina de
cozinha experimental

Não se

aplica
Nãa se

aplica
Não se

aplica

Seleção e

contratação de
recur§os

humanos

Seleção de profissionais junto à
psicóloga e administrador;
Contratação - docume*tos e
início contrato CLT

Não se

aplica
Não se

aplica
Não se

aplica

Planejamento

das atividades

Construção grade de atividades 04 horas *66

horas

,:ií:
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Reunião de equipe para traçar
planejamento de açÕes

integradas. Após, cada
profissional planejará suas

atividades individualmente, no
entânto levanda em
consideração as açôes em
conjunto em mornentos
específicos iá apontadas.

zl horas 16 horas L92
horas

Relatório de atividades: mensal
por profissional

4 horas 48 horas

Avaliação das

atividades
0bservação e relatório de
desempenho semestral para

alunos em atendimento
presencial, construção de 01
livro de receita ao final do
proieto.

18 horas 54 horas

Portfólio de
atividades

Construção do portfolio das

atividades para alunos em
atendimento presencial

15 horas

Desenvolviment
o das oficinas -
pedagoga e
monitora

Aulas experimentais de 02
horas, com turmas de até 15

alunos, 01 vez por semena.
(ensino híbrido: presencial e on-
tine)

44 horas
semanais

220 horas
mensal

2420

Acompanhame
nto terapeuta
ocupaciona[-
treino AVD e

AVP

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

30 horas
semanais

150
mensal

165ü

Orientação
nutricional - à

pedagoga gue
aplica a oficina

Orientação semanal à

pedagoga, sobre cardápio
nutricion almente equilibrado,
regras e práticas de higiene,
preparo dos alimentos, embalo
e armazenamento. {orientação
presencial e vídeos on-line para

turmas)

30 horas
semanais

150

mensal
1650

Reunião com
pais

Reuniôes cam pais para

acompanhamento e

fortalesimento de vínculo

Não se

aplica

Não se

aplica
08 horas

oE REAsrLrrAçÃo E TNTEGRAÇÂ0
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ipreferencial mente on-li ne]

Orientação
nutricianai - às

famílias

02 palestras, preferen cialrnente
on-line) durant* o anü para
famíliaa ccrn crientaçôes sabre
prepar* de alimentos,
higie*izaçã*, cardápics"
substituição de aliment*s,
c*ffiprâ de prcdutos da estação,
apraveitamento de ç*scâs,
talos, §emÊntes, etc.

Não se

aplica

Não se

aplica
04 horas

interação rom a
comunidade

Disponibilização de vídea aulas
das çficinas corÊ receitas
escolhidas pâra â comunidade e
dicas de reaprcveitame*ts de
talos e cascas na pr+duçãs das
rnesrfiãs.

ü4 horas
total

Articulação corn
a rede

Realizada pela equlpe tecnica
para receher alunos do proiet*

2 haras I hoias 96 horas

*L" mês envolveu maior temp* de plane.iamentc das ativldades;

vr - rNDlcÂBüftr§/ PAfiÂMETÊü§

übjetivc
específico

ftesultados
esperados

lndicadoresy'parâmet
r0§

Dados Meios de
verificacão

Adquirir
equipament
o§,

utensílios e

gêneros
aIimentícios
que
reproduzam
uma cozinha
experiment
ã[,

doméstica.

Treinar e
habilitar os

aluncs em
atividades
de vida
prática e
diária,
gerando
maior
aut§nomiã e
independênc
ia, assinr

c*Fr}ü ê

diminuiçã*
da

s*brecarga
da família.

í{úmer* de aquislçãa
e instalaçâ* dos

equipamentos e

materiais de
c*ít§uÍ'nü.
§eleção de
c#fitrataçã# dcs
recurs*§ humancs.

Número de
eq*ipament*s e

rnateriais
adquiridos"
Nrimerc de
efitrevistãs
realixadas eín
pr*cÊsso seletivo,

I\Iotas
fiscais"

Pracesso de
seleção e

entrevista.

Contratar Prornover a Participação nã§ Levantanrento do Âvaliação

?i

ip
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UM
pedagogo e

um monitor.

integração
do conteúdo
curricular da
sala de aula

oficina, por
meio do
currículo
funcional
natural,
adaptado e
acessível ao

deficiente.

atividades. desempenho
atividades
relacionadas
currículo
funcional,
ãutonomia/indep
endência dos
alunos presencial.

individual
do aluno
que está
presencial
realizada
semestralm
ente pelo
professor,

com
apontament
o do início
do processo,

depois e 12

meses
depois.
Relatório
mensal com
fotos (dos

alunos
presencial)

Lista de
mâtrículado
s.

Portfólio.
- Contratar
um
terapeuta
ocupacional,
para

acompanha
mento
individual e

em grupo,

durante as

aulas de
cozinha
experiment
al.

Promover
atividades
de vida
diária e
prática
(comer
sozinho, se

servir, pegar

o garfo,

escovar os

dentes,
embalar e
guardar
alimentos,
etc) de
forma a
gerar

- Evolução dos
alunos em atividades
de vida diária e
prática.

Observação das

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

-autonomia;

- Relatório
de

atividades
mensal, com
fotos;
- Avaliação
inicial e
após 6 e 12

meses por
atendido
dos alunos
atendidos
presencialm

ente.

§-
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eütonomiâ e

indepe*dênc
ia par* o
deficiente
intelectual e

rí'rúltip,§.
público de
maicr
ccmprometi
ryrento
neurológica
e m0t0r"

Contratar
um
nutricionista
para
orientar a

pedago§a

{profissional
re§p0n§áve!
pela cazinha
experiment
at) e dar ü2
palestras
â05

familiares.

Flanejar um
cardápio
semanal" de
forma a
pr0mgver
urnâ

alime*tação
balanceada,
assirn cems
o ensinp de
práticas

ccrretas de
prepãr§,
higiene e

*cnservação
de produtos.
*rientar às

familias ccm
temas
relacionados
ao
aproveitame
*to dr
alirnentos e
demais
práticas de
ârmârenâme
$ts, prÊparü

e

CüNSCTVâÇãS

* Levantameftt* d§
índice de Massa

Corpôrer {lMC}d*s
alu*os do proi*to
que estão presencial;
- Levantarrrento de
casss de atendidcs
cc*r pressãs ãrterial
alta e diabetes dos
alunos que estão
preser:cial"

Levantament* da
porcentagem de
câsss de alunos
scrn obesidade,
sohrepesc,
norm*le baixa d*
pese, d*s alunss
que estãc
prese*cial.
Parcentagenr de
CãSüs CÕÍÍ}

pressão arteriaI
alta e diabetes
dos alunos que

§stâ* presen*a[.

* Planilha
c0m
acompanha
mÊnto
inicial. após

6e12
meses dos
alunos em
atendiment
o presencía[,

- Cardápio
de receitas
balanceado;
- Informes
c0m
orientaçôes
sobre bcas
prática na

cozinha;

§
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de alimentos
e refeições.

- Promover
atividades
sociais e

relacionadas
à culinária e
gastronomia

, dentro da

instituição.

Propiciar a

locomoção,
integração, a

cultura de
pertencimen
to, assim
como
inclusão
sociaJ dos
deficientes.

Vídeo aulas

disponihilizadas no
Youtube e demais
redes sociais para a

cornunidade, com
receitas de
reaproveitamentCI
de talos, cascâs e

melhores receitas.

Número de visitas
ao vídeo.

Print da

tela.

- Realizar

atividades
que
promovam a

interação
alunos / pais

/ escola 1
comunidade

Estimular a

convivência
familiar e
comunitária
da criança e
adolescente,
assim como
sua inclusão
social,
relacisname
nto e
socialização.

Participação dos pais

em reunião de
acompanhamento/o
rientação.
Participação dos pais

e comunidade em
palestra on-line, com
tema sohre nutrição,
cuidado no preparo
de alimentos,
armazenamento,
aproveitamento de
cascas, talos e

semente§.

Lista de presença

para reunião
presencial e print
de tela para

reuniões on-line.
Relatos dos pais e
comunidade.

Lista
presenÇa

pais

reunião {on-
líne ou
presencial)
Fotos.

de

de
por

Obs: /nsenr o quantidade de linhas que se fizerem necessarias.

VtI . RECUR§OS FíSrcO§
- 01 cozinha
- 01 banheiro masculino
- 01 banheiro feminino
- 01 refeitório
- 01 sala de equipe técnica
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vilr. prAilo DEAPLTCAçÃO OOS RECUR§0§ FINANCEIRO§

1. RECURSOS HUMANOS somenre para üftGANIZAÇÃO DÂ SOCIEDADE CML- OSC

Total: übs: Inserír s quüfitíd*de de Ííltft*s qae se fízererrl fi€cessúríçs.
*Fonts de Financiarnento:
3 - com recurso dos Fundos Municipais

2" MATEfrIAL TEÊMAf{EilTE

Qtdad
E

Função Forn':ação Cerga
h*rária
§emâna
I

Vínc*lo
Empregatíci
o

5a!ário
Base

Fonte
Financiame
nto

01 Pedagcgo Çraduaçãa
em
Fedagcgia

44
horas

CLT 2.300,OCI 1

Í\nul Itlonitor Ensi*c
rnédi*

44
haras
5effrâna
I

CLT l_,683,40 3

ü1 Terapeuta
oÇupâcionâl

Graduaçãe
em Terâpia
ücilpacisftã
I

3ü
horas
Semanã
t

CLT 3.*7ü,48 J

01 Nutricisnist
ã

Graduação
em
nutriçã*

30
hcras
sÊmana
I

CLT J,U15,15 3

*Base salarial de 2ü21.

Material Especifi eacões técnicas Qtidade Vl unit Vitota!
Fosão O6 bocas 4

I Rs749,00 R$749,00

Geladeira 480 iiti"*s 1 R$3.322,00 R53.322,00

treeu er ?28 litr*s 4r R.§3.409,00 R$3.409,OCI

l'vlicroondas 341 1 R$769,90 R$76e,90

Depurador de parede a
.L R$249,üo R$249,0ü

Batedeira planet*ria 2 R$4oo,oo R$800,0ü

Lisuidificarl*r 1
L R$1"99,90 Rs399,8*

Mesa de inox L,2rn x O,7m {: R$873,00 R$873,0ü

Total R$1"0.571,7S
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3. MATERIAL DE CONSUMO:
Ex: Materíais a serem utilizados nas sficinas

Utensílios

Oficina
Qtde de
alunos Material

Especificações

técnicas Quantidade
Semanal Mensal Total

Cozinha exp 110 Caçarola 20 L aluminio -{

Cozinha exp 110 Caçarola 3L,51aluminio L

Cozinha exp 110 CaÇarola 41 L alurninio 2

Cozinha exp 1"L0 CaÇarola 52,2Laluminio 2

Cozinha exp 1L0 Panela de pressão 101 I

Cozinha exp L10 Panela de pressão 22L 2

Cozinha exp 110 Ássadeira Retangular 27x38x6 ?

Cozinha exp 110 Assadeira Retansular 45x30x5 2

Cozinha exp 1L0 Assadeira
redonda reta fundo

fixo L5x5 2

Cozinha exp 1i.0 Assadeira
redonda reta fundo

fixo 2$x7 1

Cozinha exp 110 Assadeira
redonda reta fundo

fixo 25x7 2

Cozinha exp 110 Assadeira redonda 20x5 2

Cozinha exp L10 Assadeira
redonda reta funda
falso 25x7 )

Cozinha exp 110 Assadeíra Pizza 40cm z

Cozinha exp 110 Frigideira
Aluminio
antiaderente n24 ::

J

Cozinha exp 110 Frisideira
Atrurninio

antiaderente n38 2

Cozinha exp 110 Frigideira
Aluminio
antiaderente n35 1

L

Cozinha exp 110 Orneleteira n20 1

Cozinha exp 11CI Caldeirão Alumini* 15,31

Cozinha exp LL0 Caldeirão Aluminio 32,51 2

Cozinha exp 110 Chaleira Aluminia 7,51 4
I

Cozinha exp 1L0 Escumadeira 33,5cm

Coeinha exp 110 Colheres de arrcz 33cm 5

Cozinha exp 110 Concha silicone 27crn 2

Cozinha exp 110 Faca carne 6 §oleg. 3

Cozinha exp 110 Faca carne I polee 2

s'
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Cozinha 1.10 Faca carne LO 2

Cozinha exp 110 Pedra de afiar ').

Cozinha exp 110 Plaea de rorte 1"x30x50 branca 3

Cozinha exp 310

Escorredor de
macarrão

aluminio 50cm x
2llitros 1

Cozinha exp 110 Pegador de salada 28,5 2

Cozinha exp L l-u

Descascador de
leg*rnes 3

Cozinha exp 1L0 Espátula l0cm profissional 2

Cozinha exp 110 Arn*ssador de alho sisante 1

Cozinha exp 110 Jarra graduada 4L ?

Cozinha exp 110 Caixa de plástico com tampa 111 5

Cozinha exp 110 Caixa de plástico com tampa 251 5

Cozinha exp L10 Caixa de plástico com tampa 45L 5

Cozinha exp 1-10 Colher de café Com 5 +

Cozinha exp 110 Colher de chá Com 5 4

Cozinha exp lLO Colher de sebrernesa Com 6 A-

Cozinha exp i_10

Colher para

suco/coquetel inox 30cm 2

Cozinha exp 110 Luva

profissional silicone e
aleodão 50cm 2

Cozinha exp 1"10 Prato vidro, raso,27cm 18

Cozinha exp 110 Prato de sobremesa 24,5 30

Cozinha exp 11.0 Xícara de chá com 12 3

Cozinha exp 110 Xicara de café com 12 3

Cozinha exp 110 Garrafa termina 1,81 2

Cozinha exp 11ü Prato raso 24,5 18

Gêneros alimentícios

Oficina
Qtde de

alunos Material Especifi*açôes técnicas

Cozinha exp L10 Banana nanica kg

Cozinha exp 110 Melancia ks

Cozinha exp 110 Larania kc

Cozinha exp 110 Maça fuji kg

Cozinha exp 11CI Limãa taiti kg

Cozinha exp 110 Manga kg

Cozinha exp 1i"0 Âbacaxi kg
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I

Cozinha exp 11CI lVlamão kg

Cozinha exp 110 Batata kg

Cozinha exp l -tu Tomate I" -r\E

Cozinha exp 11t^r Abobora kg

Co:inha exp 11_ü B*tata doce kg

Cozinha ex§ 110 Mandicca lç
Cr:zinha exp i10 eebcla kg

Cozinha exp 1{n
.t. l- Ll ê,Ího ks

f,ozinha exp 11ü Cenoura kg

Cozinha exp 1i_ü Âlfaçe rrespa I 1 maça

Cozinha exp 110 Rucula 1maço
fnzinha evn fheiro verde l" rnaco

Cceinha exp 11n i-iorielã i. maÇs

Cazinha exp ilal (ouve fl*r t"

Cozinha exp 11* Brr"rcalis L maço

Cazinha exp 41^tlu Presunto kg

Cozinha exp 11S Qi:eija mussarela kg

Cozinha exp l.IU l-eite integral tetra pak

Cozinha exp 1 l-u Leite sem iactase l"l

Cozinha exp l" l-u Margarina sern sal pote 5ü0gr l-l

Cozinha exp 11"0 Margarina com sal pote 500gr

Cozrnha exp 11n it:rgute garrafa 0u ct:p0

Cozinha exp 1,10 Pão cie leite médio" kilo

Cozinha exp 11CI Pãe de fcrr*a 50Sgr

Cazinha exp 11"0 .4doçante -tUUMI

Cozinha exp t 1^rau Requeijã* pi:te 2ü0gr

Cozinha exp 110 Requeijão sem lactose 200er

Cozinha exp 1L0 Geieia pote 32Oe

nha exp 11.ü Âçucar cristal 5ka

Cozinha exp 110 Chocolate ern pâ do padre

Cozinha exp 11ü Ova branco c3üu*i
Cozinha exp 1Lü Pó rcval 100gr

Cozinha exp 11ü Farinha de trie* lks
Cozinha exp 11ü L*ito em pó lata 4ü0gr
Cozinha exp 11ü Êipoca pacste 50ügr

Cozinha exp 110 Leite condensado lata 3§5s

Cozinha exp iln Crerne de leite lata 30$er

e*zinira exp 11S

Crer:te de leite s*m
Iaçtose 200gr

Cozinha exB 1"10 Milho 200gr

:iaiics d* I
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Cozrnha L1ü Ervilha 20ügr

Cozinha exp 110 Oleo 9O0ml

Coz nha exp L10 Azeite 5O0ml

Coz nha exp 110 Fubá pacote 5009r

Cozinha exp L1ü 5al 1Ls

Cozinha exp 110 Farinha de tapioca pacote 500er - LZlano
Cozinha exp 110 Molho de tomate pacote de 340er

Cozinha exp 110 Maionese 500gr

Cozinha exp 110 Batata palha 1409r

Cozinha exp 110 Vinagre 750m1

Cozinha exp 110 Coco ralado Í.OOer

Cozinha exp 110 Goiabada 300gr

Cozinha exp 110 Amido de milho Pacote de 200er

Cozinha exp 110 Peito de frango kg

Cozinha exp 110 Carne moída patinho ks

Cozinha exp 110 Bacon 1ks
Cozinha exp 11ü Salsicha pac+te 500gr

Cozinha exp 110 Arroz pacote 5kg

Cçzinha exp 1 Jí'! Fei.ião pacote Lkg

Cozinha exp 3.L* Sagu paccte

Cozinha exp 11ü Âveia

Cozinha exp 110 Macarrão

Cozinha exp 11n Mel

Cozinha exp 1.1ü Srão de bico

Cozinha exp 110 Lentilha

Cozinha exp 1lC Gelatina sem sabor

Cozinha exp 11ü Kiwi

Cozinha exp 11S Maracujá

Cozinha exp 11_0 Morango

Cozinha exp 110 Uva

Cozinha exp L1ü Corante alimentício

Cozinha exp 11ü Beterraba

Cozinha exp 1L0 Pitaya

Cozinha exp 110 lnhame

Cozinha exp 110 Abacate

Cozinha exp 1L0
Farinha de trigo
integral

Cozinha exp 110 Farinha de coco

Cozinha exp 1l_CI

Farinha de
amêndoas
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IX - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O recurso financeiro 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 atividades semanal

- Cronograma de desembolso;

- Plano de Aplicação;

Cozinha exp 110 AÇucar demerara

Cozinha exp 110 Uva passa

Cozinha exp L10 Chia

Cozinha exp 110 Leite de coco lisht

Cozinha exp 110 Cacau 100%

Cozinha exp 110 Gergelim

Cozinha exp 110 Gotas de chocolate

Cozinha exp 110 Gelatina sem aÇucar

Cozinha exp 110 Amendoim

Cozinha exp 110 Castanha do pará

Cozinha exp 110 Castanha de caju

Ex: Demais materiais
Oficina Quantidade

de alunos
Material
a ser
adquirido

Especificações
técnicas do
material

Quantidade

Semanal Mensal Total
Não se

aplica

Não se aplica Não se

aplica
Não se aplica Não se

aplica
Não se

aplica
Não se

aplica
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XI - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Nome do órgão proponente: Associação Renascer
Nome do Dirigente: Aparecido Ferreira Pacheco
Cargo: Presidente
Com isso, pede-se o DEFERIMENTO das Atividades lProjetcs e

São José do Rio

Trabalho.

São José do Rio Preto,
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CROI'IOGRAMA DE ATIVIDADES 2021

s[RVlÇoIPROJHTo COZ| NHA EXpERTMENTAL

otrEã
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9.tcu
i5 Avaliaç§o: observaçâo e relatório de desempenho para alunos em ãtendimento

Desenvalvirnento da oficina * pedagoga e monltora

lnteração com a comunidade - Vídeo aulas de nutrição e melhores receitas

São iosé do Rio
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e contrâtêÇ§o de recursos humanos

e organizaçâo das atividades: construÇãa grade rle atividadqç

e relatório de desempenho para alunos em atendlmento

0Íiclna de couinhs exp§rimêntâl

Atendlmflnto em grupo e indÍvidual d*

vfaeo-auiáJge nutrição e nnelhores receitas disponibilkadas no Yôutube



,^§-,
ASSOCIACÀO\ 

-V l/^\, \

CENTRO DE REABITITAÇÂO E INTEGRÂÇÀO

CRONOGRAMÀ DE ATIVIDADE§ ANO XOz1

Serviço /Projeto Cozinha Experimental
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Planejamento e organiaaçâo das ativldades: construção

da grade de atividades
De acordo com o
plano de trabalho

Das 8:m às 12h e

das 12h15 às 13h45
Planejamento: Reuníão equipe técnica (pedagogo,

têrapeuta ocupacional, nutrlclonista)

Planejamentor relatórlo de âtividsdes por profissíonal

Avaliação: observaçâo e relatório de desempenho para

Oficína de corlnha experímental
oÊ
E.s
6Lb's
Ôo
Eã
OO
'3Êcoou
E
i5

Atendírnento em Brupo e individual de terapia Dldrio (presencial e

on{ine)

de nutrlção Junto à pedagoga

OrÍentaçSo nutrlcional: Palestra de nutriçâo (on-line)

lntêÍâçâo com a comunidade: Video aulas de nutrÍçâo

e melhores receitas dlsponibilizadas no Youtube

i
eÍ.ífic

São José do Rio

a: - - "
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CRONCIGRAT$A D§ ÁTIVIPADH§ ANO 2022
ServÍço /Projeto Corinha Êxperimental
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FÜ
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0
E
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Planejnmanto e organiaaçâo das ativídade*r construçâo

Planejarnento: Reuniâo *quipe tÉcnica {pedagogo. nas 7i30 âs lâh e

das 12h1§ às 13h45
FlânejamBntoi relatúrio de atividade* por pr*fissional

Avaliaçâor observaçâo e relutdrio de desemp*nho para

ft-rt,y
GI
4a
om
tl

16c

oa
u

0flcína de cozinha experimental

Atendirnento em grupo e indivldual de terapia
ocupacíonal

Orlentaç§o de nutíçâojunto & pedagoga

Orientaç6o nutricionâlr palestra de niJtriçâ§ {on-line}

lnteraçâo com a csmunidrdel Video aulas de nutríçâo e
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CROftIOfiRA,MA IE NH§EMB§I.SO PÜ§ RECURSO$ FINANCHIROS

Anü§ t0â1
3" Apostilamento
NCIME DO SERVIçO /FRôJf;Tü; fominha Expenflrnerutal

Vigência da parceriar ALIü61202L n S1/S5lã0ã2
da rÉcurso: Fundn

Despesas JLJNF.iCI JIJLHO AGOSTCI S[TÊMBRO OUIUBRO Í\ÜVTMBRO DfierME#rfl PROVISIONAfr,4EI§TO TflTAL

Psssmal e

Encargos

R$

11.001,âs
R$

1"1.0ü1",28

R$

11..0CI1.,18

R$

1"1.0ü1,28

R$

11.CIO1,2S

R$

L1.001,2&
R$

1"1.0ü1,âs

R$

77.CI08,96

Reajuste

Salariai _R$

L3c saiário
R$

2.4S0,86
R$

3"0üü,ctct
R$ S?6,55

R$

6.41"7,41

L/3 de fÉrias
_R$

Rescisão
_H$

Serviçax de

Terteiros /
Benefíe ins

ft$

1"078,56
R$

I.CI78,5â

n$

1.0yfi,§6
R$

1.ü78,56
R$

1.07S,56

R$

1"079,56
R$

1"ü?8,§6

H$

?,54S,S4

Materialde
Consumo

R$

15.381,71
R$

§.024,00
ft$

5.034,fl0
R§

5.ü1,4,00

R$

5.0?4,00
R$

5.024,CIo

R$

§,0â3,ü0

R$

45.524,7L

Material
permanentê

R$

r"0.56?,0ü

R$

10.562,CI$

Total
R$

38"0?3,55
R$

17"103,84
R$

t 7"103,84
R$

1"7.103,84

R$

1.7"3.03,84

R$

L9"594,70
R$

2ü,:.02,84 É \*',uu
R$^
rlz.beE,no

São

ffi
'0fl

{t
2021.
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CRONOGRAMA DE DESEMBOTSO DOs RECURSOS FINANCEIROS

ANO 2022

3" Apostilamento
NOME DO SERVIçO /PROJETO: CozÍnha Experimental
Vigência da parceriar 0L1061202L a 3X/05/[0UI
origem {ejglg§o'lg$q

São Jeisé do Rio

R$ 11".001,28

R$ 5.146,19 R$ 5.146,19

Serviços de

Terceiros /
Benefícios

R$ 1..ü78,56 R$ 1.o78,56 R$ ã23,52 R$ 5,716,32

Materialde
Consumo 5.023,00 R$ 5.023,00

Rs 17.102,84

R$ 3.850,45

Rs L7.102,84
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GENIBO DE REASItITAÇÀO E INTEGBAÇÃO

pLANo oe arucaçÃo Dos RecuRsos nNANcErRos
ANO:2021

3o Apostilamento
NOME DO SERVIçO/PROJÊTO; Cozinha Experimental

Vigência da Parceria : Otl0âÍ202L a lLlOSlZ§1?
Origem do recurso: Fundo Municipal

Rs 6.4L7,4t R$ 6.4L7,47

R$ 7.549,92

de Outubro
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prANô DE APLTCAÇÃO DOS RECURSO§ FiNANCTIRO§

Aftlç:2022

3" Aportilanrento
NOME DO 5EfiVlÇOIPROJETü: Cozinha Experimental

Vigência da Parcerla : Ol"lü612§2L a 3ilA512A22
Origem do recursor tundo MunÍcipal

R§ 5.146,19

R$ 5.716,3?

5ão José do


