
CERTIDÃO DO 6'APO§TILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO CONJUNTO N'
03/2021/SEMAS/CMDCA

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

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

doravante denominada SECRETARIA, Ícpreseütada neste ato por sua inte na, Carla Avil& dos

Sarúos, portadora da cédula de identidade RG 24.697.555-6 SSP/SP e inscdla no CPF/MF sob o n"

261.334.988-38, designadâ por meio da Poíaria n'36.255 de 30 de março de 2022, a\Íoiz^da pelo

PreÍ'eito do Município nos temos do Decreto rro 17.703 de 03 de fevereiro de 2017, e pelo Cooselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescetrúe - CMDCA, criado pela Lei no 4.956, de 15

de maio de t992 e alterações, com sede na Averida Bady Bassit, 3697- Cerltto - São José do fuo

Preto/SP, doravante denominado simplesmente CMDCA, represeltado neste ato por sua Prcsidente,

a Sra. Fernanda Paula Magossi Arado, poÍador da cédula de identidade RC 40,978.071-6, e

inscrito no CPFÀ4F sob o n" 327.737.338-00, com base na Lei Federal n.o 13,019/14 e alterações e

em razão da competência atribúda pelo Decreto Mr.micipal n.o 17.70812017, tendo em vista a

inexistência de altelação do objeto e do valor global do Termo de Fomento n.03/2021, celebndo em

31 de maio de 2021, com a Organização da Sociedade Civil - OSC denominada Associaçâo

Renascer, após ânuência da Gestora, RESOLVE apostilar o Plâno de habalho, atendendo a

solicilação contida no Ofrcio n' 3112022, para alteração rto P]ano de Trabalho e no clonoglama de

desembolso municipal, no mês de maio de 2022, tendo em vista o pagamento do reajr:ste salarial

retroativo e rescisão de funcionfuios e para adequar o cronognma à planilha de solicitação de

recursos, conforme segue:

Plano de Trabalho

Allcraçâo nos seguiítes itens:

o I Dados Cadasarais da OÍgatrizaçâo PropoDenúe - 5. Tócnico Responsável pclo Scrviço:

alteBção do responsável técnico paia Edilaine Nassar Baptista, atual coordenadora

pedagógica da instituição;

. VIII - PIâno de Aplicação dos Recursos Fitranceiros - 1, Recursog Eumanosi alteração

do salfuio dos seguintes profissionais: nutricionista, pedagoga e monitor.

Cronograma de desembolso municipal

- Supessão de R$ 3.023,64 rrànattÍeza de despesa de pessoal e encargos do mês de maio;

- Supressâo nos valores provisionados, sendo R$ 1.650,18 rto provisiolamento de reajuste salarial,

R$ 5.146,19 no provisionamento do 13' salário, R$ 8.887,40 no provisionamento de rescisão. R$

PREFÉITURA MUNICIPAL
assrs?ÊNcra soGraL
3Áo JosÉ Do Rto PREÍo

SECREÍARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNOA SOCIAI-
Ruâ JoãoTêixêirê, 260 - sântâ Cru! - CEP 15014-180 - 5ão losé do Rio Preto - 5P

ÍelêÍo nê (17) 3 211 6510 - se mas @ rlopreto.ep.gov.br - www. rio píeto.sp.sov.br
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PLANO DE TRABALHO

Cozinho experimentol
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I DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAçÃO PROPONENTE

1. ORGANIZAçÂO PROPOÍ{ENTE: Associação Renascer

2. CNP. t 7 L7 44.077 I úOt-66
3. ENDEREçO: Av. Amélia Cury Gabriel, 4701- Jardim Soraia

CIDADE: São José do Rio Preto U.F.: SP

ÍELEFONE: (17) 3213.959s
E-MAIL: projetos@associacaoíenascer.org.br

4. REPRESENTANTE LEGALI

Nome: Aparecido Fêrreira Pacheco

Função: Presidente
CPF: 428.673-558-34
RG: 7.s45.299-0 SSP/SP

Telefone para contato: (17) 3213.9595
CEL: (17)98118.7374
Email: aparecidopacheco@gmail.com

s. TÉcNrco REspolsÁwl rrto senvtço;
Nome: Edilãine Nassar Baptista
CPFr 096.122.158-55
RG: 20.060.087-4
Número do Re8istro Profissional: Não se aplica
Teleione para contato: (17) 3213.9595

CEL: (17) 99262.1890
Email: c.pedagogica@a5§ociacaorenascer.org.br

CEP:15075-220

6. REGISTRO NO CMDCA: (x ) sim { ) Não

Nq DE tNscRtÇÃo No cMDcA: 06

vtGÊNctA Do REGrsrp.o tglo3l2o2l a 70103/2023

TIPO DE lNscRlçÂO: Programa ( X) Projeto ( X) Serviço (x )

7. BREVE HtsróRtco DA oRGANrzaçÃo pRopoNENTE:

A Associação RenasceÍ é uma instituição beneficente de assistência social, com

fins não êconômicot localizada na cidade de São José do Rio Preto / SP, que atende
atualmente a 320 crlançat adolescentes e adultos com deficiência intelectual e

múltiplas, de segunda à sexta-feira, des 8h às 12h e das 13h0O às 17h0O, de 65

bairros do município e 07 cidades da região.
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Desde a sua c.iação 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 realizadas por uma equipe
multidisciplinar, que trabaÍham o desenvolvimento integral do atendido,
estlmulando suas íunções motoÍas, sensorlais, cognitivas, psicológicas e sociais, por
meio da Íeabilitação clínica, pedagógica (ensino êspeciãl, fundamental de 1" à 3"
série e oficinas para alunos em contÍa-turno), desenvolvimento social {serviço de
proteção sociâl êspêcial para pessoas com deficiência e suas íamíliâs em cêntro dia,
com atividades de vida prática, diária, música, artes, e teatÍo para pessoas com grave

comprometimento motor e neurológico), cultural, esportiva e

capâcitação/treinamênto para o trabalho (geração de emprego e renda).

[ - caRAcÍERrzAçÁo socrEcoNôMrco DA REGrÃo:

1. rocAlrzAçÃo
Av. Amélia Cury Gabriel, 4701-JaÍdim Soraia - São José do Rio Preto/SP

2. ÁREA DE ABRANGÊNcIA

Atêndimento gratuito a 110 pessoas com deficiência inteledual e múltipla
deficiência, de 6 a 17 anos e 11 meses, que êm decoriência de sua deficiência
apresente dificuldades de apíendizagem, atraso do desenvolvimento neurológico,
motor, mas que com um projeto inovador e de desenvolvimento educacional, possâ

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

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

BAIRRO QTIDADE

ALVORADA 1

AMÍZADE 2

ANCHIETA !
BOA VISTA 2

BOM SUCESSO 1

BOSQUE DA FETICIDADE 1

C. FLORESTA PARK L

cHÁcARA sÃo PEDRo 1

CIDADANIA r



Cenilicado de Enlidadês de Fins Filántrópicos Rê§oLuÇáo no 252 de 06/1212000

CNPJ /1 744 00//000', 66
Av. Amélia Cury Gâbriel, 4701 - Jardim Sorâiã - Sào José do RiôPElo/SP

Tel: (17) 3213 9595 wwr,.t§§o.iâc.oÍ€n.rc.Í.oío.br

CIDADE JARDIM 1

CRISTO REI 1

ELDORADO 2

EST. SÃO PEDRO 1

EST.JOQUEICLUBE 2

ÊSTANCIA GRAMADO 2

ESTANCIA SANÍA CLARA 2

ESTANCIA UNITRA 7

FLORESTA PARQUE 1

HIGIENOPOLIS 1

HIPODROMO 7

ITAPEMA 1

IARDIM ARROYO 2

IARDIM DOs SÉIXAS 1

JARDIM EÍEMP 1

]ARDIM MARIA LUCIA 2

JARDIM NUNES 7

JARDIM URANO 2

IARDIM VITORIA REGIA 1

JD ASTURIAS 1

JD EEtA VISTA L

JD DAS OLIVEIRAS 1

JD NUNES 2

JD SANTA CATARINA 1

JD SORAIA 1

JD VETORAZZO 1

JD VISTA BEIA 1

JD. ANTUNES 7

JD. DAS OLIVEIRAS 7

JD.SANTO ANTONIO 7

JOÃO PAULO II 1

LAUREANO TEBAR II 1

LEALDADE 2

MARIA CLARA 7

NOVA ESPERANÇA 7

OLIVEIRAs 1

PARQUE JURITI L

PARQUE NOVA ESPERANçA 1

PQ BELVEDERE 1

PQ DA CIDADANIA 2
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PQ DAS AROEIRAS II 1

PQ ESTORIL 1

PQ NOVA ESPERANçA 4

PQ. CIDADANIA 1

RECANTO DO LAGO 1

RES CAETANO 1

RES GARCIA 7

RES SANÍA ANA 2

RES SANTA CRUZ 7

RES.FLORIDA PQ 1

RES,NAÍO VETORAZZO 3

RESIDENCIAL CAETANO 1

SANTO ANÍONIO 7

SÃO DEOCTECIANOLLL 1-

SÃO FRANCISCO 2

SÃO JUDAS TADEU 7

SOLIDARIEDADE 6

SOIO SAGRADO 4

VILA ANCHIETA 1

VILA CURTI 7

VILA DINIZ 2

VII.A IDEAL 1

VILA IPIRANGA 1

VILA MACENO 1

VILA TONINHO 3

VIL.A ZILDA 7

105

Também serão abertas 05 novas vagas paÍa atendimento à demanda de

atendimento contra turno escolar neste proieto específico à pessoas com deficiência
intelectuã|, com pÍioridade para quem não esteia em nenhum outro proieto em contra
turno escolar.

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

Zona Norte da cidade, região conforme Diâgnóstico Socioassistêncial de 2Ol5/2Oa6
com maiores índices de vulnerabilidade social, risco pessoal e pessoaí.

I

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

Parque da Cidadaíia.
- BaiÍros de novos lotêãmentos: Vila Toninho, Lealdade e Amizâde.

Bairros mais numerosos: solo Sagrado, cidadania, Eldorâdo, Anchieta,

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

Cidadania.
- Bairros com menor renda mensal: Novo Mundo, Cidadania, Lealdade e

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

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

adolescente: Novo Mundo, João Paulo ll, Vila Toniôho e.Jardim Belo Horizonte.
- Dentro os CRAS com maiores índices de trabalho infantil: Jardim Arroyo,

Cidadania, santo Antônio, Jaguaré, João Paulo ll, Felicidade, Distrito lndustíal,
Aeroporto.

- Bairíos de maior índice de óbito infantil: 0 a 14 anos - Cidadania; 15 a 24 anos

- cidadania;
- Bairros com aumento de índice de cAD Único: Novo Mundo, Santo Antônio e

Cidadania,
- CRAS com mais famíliãs íecêbendo bênêfícios: 1) ltinêrante;2) Cidadania;3)

Santo Antonio;4) Novo Mundo;5) João Paulo ll;6) Antunes;7) Anchieta;8) Vila
Toninho; 9) solo sagrado; 10) Eldorâdo.

- Bairros com maior número de 8PC para PCD: Anchieta, Novo lúundo, Santo
Antônio, João Paulo ll, Solo Sagrado e Vila Toninho.

tonte: Diagnóstico Sócio Assistencial 2015/2016

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

Em decorrência da pandemia, COVID-19, e conforme protocolos sanitários

Beral, de cumprimento obrigatório, instituido pela Prefeitura Municipal de São José do
Rio Preto e pelo Ministerio 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 matriculados:
- 35% nas fâses vermelha e laranja;
- 70% na fase amarela;
- 100% nas fases verde e azul;
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o escalonamento das turmas é realizado pela coordenadora pedagó8ica em

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

Desta forma o atendimento pÍêsencial aos alunos do projeto seguirá â norma
instituída âcima, ficando o restantê da turma, como 05 casos de alunos com alto íisco à

saúde (com doenças cardiovasculares, doenças respiratóÍias, diabetês, obesidade) em

âtendimento remoto, com vídeo aulas e conteúdos on-line a serem transmitidos pelos
profissionâis do projeto e k;ts impressos e dos produtos (ãlimentos)a serem utilizados

nas oficinas, entreBues quinzenalmente.

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

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

3. CARACTEREAçÃO DA POPUTAçÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNOA

Íodos os deficientes e suas famÍlias atendidas se encontram em situação de
vulnerabilidade social, provenientes de famílias de baixa renda, sem instÍução ou com
a etapa I do ensino fundâmental incompleta, em ocupação informãI, moradia precária

ou em loteamentos irregulares e programas de transfeaência de renda.
Assim como, também são atendidos deficientes que se encontram em risco pessoal e
soclal, como violência física, sexual, negligência, abuso, abandono, risco de aliciamento
para drogas, pÍostituição, ag.avadas muitas vezes pela condição intelectual e física
proveniente de sua deficiência, por precisarem de cuidados permanentes devido ao
grave comprometimento.

4. CARACTERíSTICÁ DA POPULAçÃO A SER ATENDIDA
Público-alvo: crianças e adolescentes com deficiência
Falxa etária: 6 a 17 anos
Sexo: masculino e feminino

u - DESCRçãO DO PROTETO

1. TÍÍUIrO DO PROJETO: Cozinha experimental
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2. OBIETO DA PARCERIAT

Promoção dos direitos de crianças e adolescentês:
3) Facilitar o acesso a políticas públicas de qualidade que garantâm os direitos
humanos de crianças, adolescentes e suas famílias e que contemplem â supêração das

desi8t aldades, afirmação da diversidade com promoção da êquidade e inclusão social.

Proteção e defesa dos direitos:
5) Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou

violados, consideradas as condições de pessoas com deflciência e as diversidades de
gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, Íeligiosa, gêracional, têrritorial, de
nacionalidâde e de opção politica.

Protagonismo e participação de crianças e adolescentes:
10) Fomento a estratégias e mecanismos que propiciem a participação oÍganizadã e a

expressão livre de crianças e adolescentes, êm especial sobre assuntos a eles

relacionados.

3, PRAZO DE EXECUçÃo - Duração de Execução do Proiêto:
Exemplo: 12 meses
lniciot 01/0612027 1&minot 3!0512022

4. REGIME DE ATENDIMENTO: O lntegral (X )Parcial

5. DIAS E HORÁR|O DE ATENDIMENTO: Segunda à sexta-feiía, das 8h às 12h e das 13h
às 17h

6. TERR|TÓRtO; Vila Toninho
7. CRÀS DE REFERÊNCA: ViIa Toninho

tv- JUsÍtFtcAÍtvA

Considerando a Nota técnica n"
compreende resoluções, decretos e a

Perspectiva da Educação lnclusiva -
compreende se que:

oss/ 2013 / MEC / sÊcADl / DPEE, que

Política Nacional de Educação Especial na

MEC, 2008, à luz destes documentos,

- A deficiência é um conceito em evolução, que resulta da interação entre as

pessoas com limitação física, intelectual ou sensorial e as barreiras ambientais e
atitudinais que impedem a 5ua plena e efetivâ participação na sociedade;

4



tExlno 0E rÉ$ÚÍ qlo Ê lfiEcMclo

,." ii:r:.ar r n,- r rr Ji li.i:t :.r.r , r i-ili ,:I: 11,'

1e I :r !ri!a ww associa€oíenascer.oÍo.bÍ

- As ações educativas complementares é um conjunto dê atividades e recursos

pêdagógicos e de acessibilidade, organizados institucionalmente, preíado de forma
complementar à Íormação dos estudantes público âlvo da educação especial,

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

especiais).

Mediante todo o exposto acima e acrescentando:
como se sabe a aprendizagem paaa pessoas com deÍiciências acontece de

mâneira 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 contíatação de equipe especializada para a formação de uma oÍicina de cozinha

experimental, proieto novo e diferenciado na instituição, permitirá a eliminação de

barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades

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 equipamentos, materiais e recursos humanos que

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

impacto positivo em seu processo de aprendizado ê autonomia.

A oficina de cozinha experimêntal permite que uma Srande variedade de

estímulos sejam trabalhadot o que aguçam os sentidos e todas as suas sênsações

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

conteúdos cuÍriculares (funcional) de forma adaptada.

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

estimulo, tÉnsformação do lúdico no concreto e repetlção são fundamentãis:

a Íeceita é elaborada em um cartaz que utiliza de fontes e númeíos grandes,

complementados por ilustração; (cartaz impresso e onJine)

- cada medida e peso trebalham com conceitos matemáticos; 1 colhet,lÁ xícarc,

1 k& 1 maço, 03 gotas;

- as matérias primas utilizadôs apresentam texturas diÍerenciadas: a farinha que

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

*
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- A junção das maté.ias primas e o processo de cozinhar e assar, evidenciam

procêssos químicos como fermentação, aquecimento, feívura, 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

Írutas, lêgumes e verdurâs, quais são âs épocas e regiõês de cada uma delas;

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

diferenciâdos {doce, amargo, azedo).

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

importantês para â saúde, qualidade de vida e autonomia.

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

do trâbalho com objetivos êducacionais, que habilidades paía a vida diária e prática,

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

desenvolvimento de uma pessoa com deficiência.

Para este trabalho será contratada uma equipe de:

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

prático;

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

atividâdes de vida prática e diária (comer sozinho, autocuidado, limpeza e organização

de um ambiente, etc);

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

bâlanceados, assim como aproveitamentos de partes de alimentos quê normalmente
seriâm descartadas, como cascas, talos, com orientação junto aos profissionâis que

executâm à5 oficinas e palestras junto às famíliâs

- Além de todo o cunho educacional a oferta de atividades pedagógicas diversas
e com diferentes estímulos, à pessoas com deficiência, auxilia na diminuição a
ameaçâs e violações de direitos pela vulnerabilidade social ê risco pessoal/social em
que se encontram suas famílias e eles mesmos, muitas vezes aprofundados por suas
limitaçôes neurológicas e físicas, como maus tratos e negligências familiares, violências
sexuais, falta de acesso a condições de saúde, envolvimento ou aliciamento de

q
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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 discriminãção

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

possível com a transferência de novos rêcuísos, já que os existentês são insuficientes

para o investimento êm nova oÍicina, com a contrâtação de proÍissionais qualificados e

aquisição de materiais e equipamentos adequados e suficientes.

V - META
1. MEÍA:

Ofertar a oficina de cozinha experimêntal a 110 cria.lças e adolescentes, de 06

a 17 anos, provenientes de bairros em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal

e social de São 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 âpoio pedagógico, novo ê difeíênciado, que facilite a

aprendizagem, inclui, socializa, promove autonomia e hábit05 alimentares saudáveis.

2. OBJETIVO GERAL

- Promove. â ampliação qualitativa e quantitativa do atendimento educacional

especializado a 110 crianças e adolescente, com dêÍiciência, de São José do Rio Preto,

com idade entrê 06 a 17 anos e 11 meses, em contra turno escolar, em períodos

diferenciados dos programas iá existentes na instituição, com a implantação de uma

oÍicina de cozinha pedagógica, para maximizar e facilitar o processo de aprendizagem,
socialização e inclusão do deficiente intelectual e múltiplo, por meio de Íeceitas que

ão mesmo tempo em que se é trabalhado habilidadês para a vidê, também é possível

trabalhar conteúdos de curriculares (português, matemática e ciências),

3) OBJEfl VOS ESPECíF|COS

- Adquirir equipamentos, utensílios e gêneros âlimentícios que reproduzam uma
cozinha doméstica, de forma que os alunos possam ser treinados e habilitados em
atividades de vida prática e diária, gerãndo maior autonomia e independên.ia parê o
âluno 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.

5
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- Contratar um terapeuta ocupâcional, que pelo acompanhamento individual e em
pequenos grupot durante as aulas de cozinha, promova atividades de vidâ diária e

prática (comer sozinho, se servir, pegar o garfo, escovar os dentes, embalar e guardar
alimentos, etc) de forma a gerar autonomia e independênciâ para o deficiente
intêlectual ê múltiplo, público dê maior comprometimento neurolótico e motor.

- Contrãtar um nutricionista, que por orientações à pedagoga, possa planejar um
cardápio sêmanal em conjunto com a pedagoga responsável pela oficina, de forma a
pÍomover uma alimentação balanceada, assim como o ensino de práticas corretas de
prepaío, higiene ê conseívâção 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, prepãro ê conservação de alimentos
e refeiçôes.

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

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

- Realizâr 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 D€ EXECUçÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO
DAS MEÍAS A ELES ATREI.ADAS

6

Ação Especificação Ca.ga

ho.ária
semanal

Carga

horária
mensal

Cârga

horária
total

Aquisição de
equipamentos

Aquisição de equipamêntos
para desênvolvimento da oficina
de cozinhâ experimental

Não se

aplica
Não 5e

aplica
Não se

aplica

Aquisição de
materiais dê

consumo

Aquisição de materiais para

desenvolvimento dã oÍicina de
cozinha expêrimental

Não se

aplica
Não se

aplica
Não se

aplica

Seleção e

contratação de
recur505
humanos

Seleção de proÍissionais junto à

psicóloga e administrador;
Contratação -documentos e
início contrato CLT

Não se

aplica
Não se

aplica
Não se

aplica

Planejamento
das atividades

Construção Brade de atividades 04 horas *66

horas
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Reunião de equipe para traçar
planejamento de ações
integ.adas. Apót cada
profissional planejará suas

atividades individualmente, no

êntanto levando em
consideração as ações em
conjunto em momentos
específl cos iá apontadas.

4 horas 16 horas 792
horas

Relatório de atividades: mensal
por proÍissional

4 horas 48 horas

Avaliação das

atividades
observação e relatório de
dêsempenho semestral para

alunos em atendimênio
presenciã|, construção de 01
livro de receita ao finaldo
projeto.

18 horas 54 horas

PoÍtfólio de
âtividades

Construção do portfolio das

atividades para alunos em
atêndimento presencial

15 horas

Desenvolviment
o das oficinas -
pêdagoga e
monitora

Aulas êxperimentais de 02
horât com turmas de até 15

alunos, 01 vez por semana.
(ensino híbrido: presencial e on-
line)

44 horâs
sêmânais

220 horas
mensal

2420

Acompanhame
nto terapeuta
ocuPacionâl-
treino AVD e

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

30 horas
semanaiS

150
menSãl

1650

Orientação
nutricionâl -à
pedagoga que
áplica a oficina

Orieniãção semanalà
pedâgoga, sobre cardápio
nutricionalmente equilibrado,
regras e práticas de higienê,
preparo dos alimentos, embalo
e armazenamento. (orientação
presenciale vídeos on-line para

turmas)

30 horas
semanai5

150
mensal

1650

Rêunião com
pais

Reuniõês com pais para

acompanhamento e
fortalecimento de vínculo

Não se

aplica
Não se

aplica
08 horas
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(preferencialmente on-line)
Orientação
nutricional- às

famílias

02 palestras, preferencialmente
on-line) durante o ano para

famílias, com orientaçôes sobre
preparo de aÍimentos,
higienização, cãrdápios,
substituição de alimentos,
compra de pÍodutos da estação,
aproveitamento de cascas,

tâlos, sementes, etc.

Não se

aplica
Não se

aplica
04 horas

lnteração com a

comunidade
Oisponibllização de vídeo aulas
das oficinas com receitag
escolhidas para a comunidade e
dicas de reaproveitamentg de
talos e cascas nâ produção das
mesmas.

04 horas
total

Articulação com
a rede

Realizada pela equipe técnicâ
Dâra receber alunos do proieto

2 horas 8 horas 96 horas

*1'mês envolveu maiortempo de planeiamento das atividades;

vr - rNDrcÂDoREs / PARÂMETROS

Obietivo
específico

Resultados
esperados

lndicãdores/parâmet
ros

Dados Meios de
verificaÇão

Adquirir
equipãmênt
os,
utensílios e

gêneaos

alimentícios
que

reproduzam
uma cozinha
exPeriment
al,

doméstica,

Treinar e

habilitaÍ os
alunos em
atividadês
de vida
prática e
diária,
gerando
maiof
autonomia e

independênc
ia, assim

como a

diminuição
da
sobrecarga
da família.

Número de aquisição
e instalação dos
equipamentos e

materiais de
con5umo.
Seleção de
contíatação dos
recursos humanos.

Núme.o de
equipamentos e

materiãis
adquiridos.
NúmeÍo de
entrevistas
realizadas em
processo seletivo.

Notas
Íiscais.
Processo de
seleção e
entrevista-

Contrâtâr Promover a ParticipaÇão nas Levantamento do Avâliacão
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um
pedagogo e

um monitor.

integração
do conteúdo
curricular da

sala de aulã
com a

oficina, por
meio do
currículo
funcional
natural,
adaptado e
acessívelao
deficiente.

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

indivldual
do aluno
que está
presenclal
realizada
semestralm
ente pelo
pÍoÍessor,

com
apontament
o do início
do processo,
6 meseS

depois e 12

meses

depois.
Relatório
mensal com
fotos (dos

alunos
presencial)

Lista de
matriculado
s.

Portfólio.
- Contratar
um
terapeuta
ocupacional,
para

acompanha
mento
indlviduâlê
em Srupo/
durante as

aulas de
cozinhã
experiment
al.

Promover
atividadês
de vida
diária e

prática
(comeÍ
sozinho, se

servir, pegar

o garfo,
escovâr os

dentes,
embalar e

guardar
alimentos,
etc)de
forma a

geÍar

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

Observação das
seguintes
atividades:
- comer sozinho;
- servia geu prato;
- higiene pessoal;

-autonomia;

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

meses por
atendido
dos alunos
atendldos
presencialm

ente.



CediÍicâdô de Enlidades de Fins FilanlÍÓpicos - RêsÔluçáo no 252 de 06i12/2000

CNPJ: 71 744 007/0001$6
Av Améia cuÍy Gâbriel,4701 Jardim so€ a - sáo José dÔ Ro PÍêlo/sP

Íel: (17) 3213.s595 ww-assodsceoEnâsc€r.oE.br

autonomia e

independênc
ia parâ o
dêficiente
inteleduale
múliiplo,
público de
meior
comprometi
mento
neurológico
e motor.

Contrãtar
um
nutricionista
para

oriêntar a
pedagoga
(profissional
responsável
pela cozinha
experiment
al) e dar 02
pãlestras
âos

fâmiliares.

Planeiar um
cardápio
semanal, de
forma a

promover
uma
alimentação
balanceâda,
assim como
o ensino de
práticas

corretas de
preparo,
higiêne e

conSêrvação
de produtos.
Orientar às

famílias com
temas
relacionados
ão

aproveitame
nto de
alimentos e
demeis
prátiças de
armâzename
nto, preparo
e

conservação

- Levantamento do
Índice de Massa

corpóreo (lMcldos
alunos do proieto
que estão presencial;

- Levantamento de
casos de atendidos
com pressão arterial
alta e diabetes dos

alunos que estâo
presencial.

Levantamento da
porcentagem de

casos de alunos
com obesidade,
sobrepeso,
normal e baixo do
peso, dos alunos
que estão
presencial,

Porcentagem de

ca50s com
pressão arterial
alta e diabetes
dos alunos que

estão presenciâ1.

- Planilha
com
acompanha
mento
inicial, apó5

6eL2
meses dos
alunos em

atendiment
o presencial.

- cardápio
de receitas
balanceado;
- lnÍormes
com
orieniações
sobre boas
prática na

cozinhâ;
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dê alimentos
e refeiçôes.

- Promover
atividades
sociais e
relacionadas
à culináÍia e
gaíaonomia

, dentro da
instituição.

Propiciar a

locomoção,
integração, a

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

Vídeo aulas
disponibilizadas no

Youtube e demais
redes sociais para a
comunidade, com
receitas de
reaproveitamento
de talos, cascas e

melhores receitas.

Número de visiias
ão vídeo.

Print da

tela.

- Realizar
atividades
que
promovam a
interação
alunos / pais

I escola I
comunidade

Estimular a

convivência
familiar e

comunitária
da criança e
adolêscente,
asslm como
sua inclusão
social,

relacioname
nto e
socialização.

Participação dos pais

em reunião de
acompanhamento/o
rientação.
Participação dos pais

e comunidade em
palestra on-line, com
tema sobre nutdção,
cuidado oo 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 de
presença de
pais por
reunião (on-
line ou
presencial)
Fotos.

Obsi lnserit o quontídode de linhds que se Íizerem necessárias.

v[ . RECURSOS FíSrcOS

- 01 cozinha
- 01 banheiro masculino
- 01 bãnheiro feminino
- 0l refeitório
- 01sala de êquipe técnica
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1. RECURSOS HUMANOS somente para ORGANIZAçÃO DA SOCIEDADE CIVIL- OSC

*Fonte de Financiamento:
3 com recurso dos Fundos Municipais

2. MATERIAL PERMANENTE

Qtdad
e

Fúnção Formação Carga

horária
semana
I

Vínculo
EmpreBatici
o

salário
Base

Fonte
Financiame
nto

01 Pedagogo Graduação
em
Pedagogia

44
horas

CLT 2.530,00 3

01 Monitor Ensino

médio
44
hoÍas
semana
I

CLT 7.857,7 4 3

01 Terapeuta
ocupacional

Graduação
em Íerapia
ocupacionê
I

30
hora5
Semana
I

CLT 3.070,48 3

01 Nutricionist
a

Graduaçâo
em
nutriçâo

30
horas
semana
I

CLT 3.314,55 3

Material Especiflcações técnicas Qtidade VIunit Vltotâl
Fogão 06 bocas 1 Rs749,00 Rs749,00

Geladeira 400 litros 1 R53.322,00 Rs3.322,00

228litros 1 R53.409,00 Rs3.409,00

Microondas 1 R5769,90 RS769,90

Dêpurador de parede 1 Rs249,00 RS249,oo

Batêdeirâ planetáÍia 2 R5400,00 RSSoo,oo

tiquidificãdor 2 R5199,90 Rs399,80

1,2mxA,7n 1 Rs873,00 Rs873,00

Tota I Rs10.s71,70
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3. MATERIAL DE CONSUMO:
Ex: Materiais a sêrem utiliaados nâs oÍicinas

Utensílio5

OÍicina
Qtde de
alunos Matêrial

Especificâções
técnicas Quantidade

semanal Mensal Total

Cozinha exp 110 Caçarola 20 L aluminio 3

Cozinha êxp 110 Caçarolê 31,5Laluminio 2

Cozinhâ exp 110 caçarola 41 t âluminio 2

cozinha exp 110 câçarola 52,2 Laluminio 2

Cozinha exp 110 Panêla de pressão 101 2

cozinhâ exp 110 Panêla de pÍessão 22L z

Cozinha exp 110 Assadeira Retan$ulat 27x38xo 3

Cozinhê exp 110 Assadeira Retangular 45x3oxs 2

Cozinha exp 110 Assâdeira
redonda reta fundo

Iixo 15x5 2

cozinha exp 110 Assadeiía
redonda rêta fundo
fixo2ol.j 7

Cozinha exp 110 Assadeira

Íedondâ retã fundo
fixo 25x7 2

Cozinha exp 110 Assadêira redonda 20x5 2

Cozinha exp 110 Assadeira
redonda reta fundo
Íalso 25x7 2

Cozinha exp 110 Asgedeira Pizza 40cm 2

cozinha exp 770 Frigideira
Aluminio
antiaderente n24 3

Cozinha exp 110 Frigideira
Aluminio
antiaderente n38 2

cozinha exp 110 FriÊideira
Aluminio
antiaderente n36 2

Cozinha exp 110 omeleteira n20 2

Cozinha exp 110 câldeirão Aluminio 15,31 2

Cozinha exp 110 caldeirão Aluminio 32,5t 2

Cozinha exp 110 Chaleira Aluminio 7,51 1

Cozinhâ exp 110 Escumadeiíâ 33,5cm 2

Cozinha exp 110 Colheres de arroz 33cm 3

Cozinha exD 110 Concha silicone 27cm 2

Cozinha exp 110 Faca carne 6 00les. 3

Cozinha êxp 110 Faca carne 8 00les 2

@
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Cozinhâ ex 110 Faca carne 10 2

Cozinha exp 110 Pedra de aíiar L

Cozinha exp 110 Placa de cortê 1x30x50 branca 3

Cozinhâ exp 110
Esaoíredorde
mêcarrão

aluminio 50cm x
2llitros 1

Cozinha exp 110 Pegadorde salada 24,5 2

Cozinha exp 110
Dêscascadorde
lêgumes 3

Cozinha exp 110 Espátula locm profissional 2

cozinha exp 110 Amassador de alho sisante 7

Cozinha exp 110 larra graduada 4L 3

Cozinha exp 110 Caixa de plástico com tampâ 11[ 5

Cozinha exp 770 caixa de plástico com tampâ 251 5

Cozinha êxp 110 Caixa de plástico com tampa 451 5

Cozinha exp 110 ColheÍ dê café Com 6 4

Cozinha exp 110 colher de chá com 6 4

Cozinha exp 770 colher de sobremesa Com 6 4

Cozinha êxp 110
Colher parâ

suco/coquetel inox 30cm 2

Cozinha exp 110 Luva

profissional silicone e

aleodão 50cm 2

Cozinha exp 110 Prato vidro, raso, 27cm 18

Cozinha êxp 110 Prato de sobremesa 20,5 30

Cozinha exp 110 xícara de chá com 12 3

Cozinha exp 110 xicara de café com 12 3

Cozinha êxp 110 Garrafa termina 1,81 2

Cozinha exp 110 24,5 18

Gênêros alimentícios

Oficina
Qrde de

alunos Material Especif icaçôes técnicas

Cozinha exp 110 Banana kg

Cozinha exp 110 Melancia ks

Cozinha exp 110 [aranja ks

Cozinha exp 110 Maca kg

cozinha exp 110 Limão ks

Cozinha exp 110 Manga kg

Cozinha exp 110 Abacaxi kg
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Cozinha 110 Mamão

Cozinha êxp 110 Batata kg

Cozinhâ exp 110 Tomate kB

Cozinha exp 110 Abobora ke

cozinha exp 110 Batata doce ks

cozinha exp 110 Mandioca kg

Cozinha exp 110 Cebola kg

Cozinha exp 110 Alho kg

Cozinha exp 110 Cenoura ks

Cozinha exp 110 Alface maço

cozinha exp 110 Rucula maco

Cozinha exp 110 cheiro verde maÇo

Cozinha exp 110 Hortelã maço

Cozinha êxp 110 Couve flor maÇo

Cozinha exp 110 Brocolis maço

Cozinha exp 110 Presunto kg

Cozinha exp 110 Q'reÍo mussarela kg

Cozinha exp 110 Leite intesraltetra pak

Cozinha exp 110 Leite sem lêdose

Cozinha exp 110 Marqarina com sal Pote ou tabletê

Cozinha exp 110 MargaÍina sem sal Pote ou tablete

Cozinhâ exp 110 loígute garrâÍa ou copo

Cozinha exp 110 Pão de leite kilo

cozinha exp 110 Pão de forma

Cozinha exo 110 Adoçante ml

Cozinha exp 110 Requeiião pote

Cozinhâ exp 110
Requeüão, sem

pote

Cozinha exp 110 Geleia pote

Cozinha exp 110 AÇúcar cristêl

Co?inha exp 110 Chocolate em pó

cozinha exp 110 Ovo

Cozinha êxp 110 Pó roval 8t
Cozinha exp 110 Farinha de trigo kg

Cozinhâ exp 110 Leito em pó lata ou pacote

Cozinha exp 110 Pipoca pâcote

Cozinhâ êxp 110 Leite condensado

lata ou embalagem tetrô
Dack/cãixa

cozinha êxp 110 creme de leite
lata ou embalagem pâPel
pack/caixa



CerliÍcádo de Eftidades de Flns F lâni.ópicôs - Resoluçáo f 252 de 06l1z20aA
CNPJ 71 744 007/0001-66

Av Améla Cury Gabriel,4701 Jardim Sorara-Sáo José do Rio PÍeto/SP
Ter: (17) 3213 9595 wvw.associa€oíênâs.aro6.br

Cozinha êxp 110
cremê de leite sem

lactose

lata ou embalagem papêl
pack/cãixa

Cozinha exp 110 Milho

Cozinha êxp 110 Ervilha

Cozinha exp 110 Oleo

Cozinhâ êxp 110 Azeite

cozinha exp 110 Fubá pâcote

Cozinha exp 110 sal kg

Cozinha êxp 110 Farinha de tapioca pacote

Cozinha exp 110 Molho de tomate pacote

Cozinha exp 110 Maionese

Cozinha exp 110 Batata palha

Cozinha exp 110 vinasre

Cozinha exp 110 coco ralado

cozinha exp 110 Goiabada

cozinha exp 110 Amido de milho Pacote ou caixa

Cozinha exp 110 Frango kg

Cozinhâ exp 110 Carne dê boi ke

Cozinha exp 110 Peixe kg

Cozinhâ êxp 110 Bacon kB

Cozinha exp 110 salsicha kg

Cozinha exp 110 kg

Cozinhã exp 110 feijão kg

cozinha exp 110 Sagu ks

Cozinha exp 110

Cozinha exp 110 Mâcarrão

Cozinha exp 110 Mel

Cozinha exp 110 Grão de bico

Cozinha exp 110 Lentilha

Cozinha exp 110 Gelatina sem sabor

cozinha exp 110 Kiwi

Cozinha exp 110 Maracuiá

Cozinha exp 110 Moraneo

Cozinha exp 110 Uvô

Cozinha exp 110 Corante alimentício

Cozinha êxp 110 Beterraba

cozinha exp 110 Pitaya

Cozinha exp 110 lnhame

Cozinha exp 110 Abacate

Cozinha exp 110 Farinha de trigo
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cenifcâdo de Entidadês dê Fins FilantÍópicôs - Resol!çãô n'2a2 de aÜ1212a00

CNPJ: 71 744.007/0001-ô6
Av Améliâ cuÍy GabÍe 4701 -Jádlm Soraia - Sáo Jôsé do Rio Preto/SP

rer: (17) 3213.S5e5 @3ES9dê9ê9!9!!!E!9Íg-b!

inteBral

Cozinha exp 110 Farinha de coco

Cozinha exp 110
Fadnha de
amêndoas

Cozinha êxp 110 Açucar demeÍara

Cozinha exp 110 Uva passa

cozinha exp 110 Chia

Cozinha exp 110 Leite de coco light

Cozinha exp 110
Cacâu 100% ou 50%

ou 70Yo

Cozinha exp 110 GeÍgelim

Cozinha exp 110 Gotas de chocolate

Cozinha exp 110 cêlatina sem açucar

Cozinha exp 110 Amendoim

Cozinha exp 110 Castanha do pará

Cozinha exp 110 Castanha de caju

Ex: Demals materials
oficinâ quantidade

de alunos
Material
a ser
adqulrldo

Especificações
técnicas do
material

Quantidade

semanal Mensal Total
Não se

aplica

Não se aplica Não 5e

aplica
Não se aplica Não se

âplica
Não se

aplica
Não se
aplica

IX - CRONOGRAMA DE DES€MBOISO
O recurso financeiro será liberado por meio de planilha de previsão entregue
mensalmente e de acordo com O crono8rama de desembolso

x - ANEXOS:

- cronograma de atividadês mensal/Grade de atividades semanal

- Cronograma de desembolso;

- Plano de AplicaÉoi

4
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Ceri Íicado de Enldades de Fins FilanlíópEos - Resol!ção." 252 de 06/1212000

CNPJ 71 ?4a 007/0001.€6
Av Amêlia Cury Gâbie,470r -Jârd,m Soraia - São José do R o Prêto/SP

Tet (17) 3213 9595 !444,!§!9Siaçêqe!ê9EE!q-U

xt - ASSTNATURA Do REsPoirúvEL
Nome do órgão proponente: AssociaÉo Renascer

Nome do Dirigentê: Aparecido Ferreira Pacheco
Carto: Presidente ,/'-\.

P

x - APRovaçÃo PEto CoI{CEDENTE

São.losé do Rio Preto, 06 de Abíil

eareira P

São.tosé do Rio Preto,Pde 2.o-4-ú-

. de Assistênciã Sociâl

Agslstênclà sodal lnterina
CRESS no 33 298

Presidente do CMDCA

Com isso, pêde-se o DEFERIMENTO das Atividades /Projetos e Plano Trabalho.



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2O2X

SERMEO/PROJE O COZINHA EXPERIMENTAL
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SERVIçO/PROJETO COZTNHA EXPER'MENTAL - ANO 2022
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ANO 2021
Serviço /Projêto Cozinha Exper,mentãl

-E

ê conÍataçâo dê r€cureosh!mano5

Plan.láíênto e orgànlzáçâo da5 atividàde5r consrruçâo

Planejàhento: RêuniâÕ equipe té.nica lpedas€ô,
teGpêuta ocupâ. on3l, nutrkion sta)

Pênêlàmento: re ãtôr o dê âtividades poÍ pÍofissiÔnãl

Portfó io indivii!â pôrà unôpresencâ

Avaliaçâor ôbseNaçro ! re atórió de dêsêmpenho pêra

ie

53
E
ii

oficina de cozinha e&e mêntâl

Atêndimentoer grupoelndividua deterâpa

orientaçâo dê nukiçãoluntô à pedàgo3á

orientaÉo nutricionôrr Palêstrã dê nuirrçâo (on-line)

literaÇâo côm a coôuôldàder Víd€Õ ãulãs dê nuÍ çâo
emehoresÍeceitasdkponibilizada5noYoutúbe

F,-Ís,ts



CRONOGRAMA OE ATIVIDADES ANO 2022

SeÍviço /Proi€to Cozinha Experimental

,E

Aquisição matêriak dê.on5umÔ
e contratação dê recursos huma@

-P1"""j".""1"* 

ativldades:.onstrução

PanEladêntô:Reunlâoeq!ipÊtécnica(pedasoso,
leÍapeuta o.úpàcional, nuiriciÔnista
plF*lu.*to etltaio au uti,idades por protlsliônal

Portfólio indiúidual por aluno

À-rnaç:o: otiel +;re retat;r o de desempênho parâ

Olcinô dê úz nha êrPeri6enlal

^3 .e

,E

atendimenlô em Crupô e individual de terapia

b,i"nuçao d" i.,trlçaoj,*o e p"A"sosu

:,:3:! o,i*t Go n,m'.i.rl+"i*tra de nutrição {onrine)

iiteãçaoiãÃi mtauae: vídêo auras de nutrição e

me ho;e5.Êôeilâs dispô.ibilzadas no Yôutube

REN
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CRONOGRAMA DE DES€MAO§O DOs RECURSOS FINAÍ{CEIROS

aNo 2021

6' Apostilamento
NOME DO SERVIçO /PROJETO: Colinhâ Expêrimêntâl
vigência da pa rceria: 0V06/2021 a 3rlo5l2o22

Despesas JUNHO ]ULHO AGOSÍO SETEM ]RO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO FROV 5IONAMENTO TOTAL

Pessoal e

Encargos

R5

11.OO7,24

R5

11.001,28
R§

11.001,28
RS

u.00L,28
RS 11.001,28 RS 11.001,28

Rs 11.001,28 RS

77.OOa,96

Reajuste
Salarial

RS

13a salário RS 2.490,86
Rs 3.396,89 R$ s29,66 RS

6.417,4L

L/3 de
férias

RS

Rescisão
x5

Serviços de

Terceiros /
Beneficios

R$

1.O78,56

RS

1.078,56
RS

1.078,56
RS

1.O78,56
R5 1.078,56 Rs 1.078,s6

R5 1.078,s6 R$

7.549,92

Materialde
Consumo

RS

É.34L77
R5

5.024,00
R$

5 _O24,AO

RS

5.024,00 R5 s.024,00 R5 s.024,00
Rs s.023,00 RS

45.524,11

Mâterial RS

to_562,4O I R$

10.s6Àq0

Totàl
RS

38.O23,55

R5

t7.LO3,a4
R5

11.103,84
RS

17.103,84
Rs 17.103,84 RS 19.s94,70 ^s 

,:.on2,, Rs I 529,66 R5/
L411.063,OO

/-1

são rosé do Rio Pfríô
ZZY::%
ido\[e,íêira Pâchecq

Assotiacâo Renascer
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PIAIJO DE APIICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIAOS

ANO:2021

NOME Do sERVIÇO/PRO]ETo: cozinha Experimental

ViEêrcia da Parceria: 0!061202r a3!0s/2A22
odgêm do recurso: Fundo MuniciPal

iaçãô R

Rs 77.008,96R5 77.008,96

R5 6.417,41R5 6.417,41

R5 45.524,71

ãüi
SEMAS
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLsO DOS ITECURSOS ÊINANCEIROS

aNo 2022

NOME OO SERvIÇO /PROJETO: Co;:inha Êxperimentâl
Virência da parce.ia: 01/0 612027 a3t los/10)-2
Origem do recurso: Fundo Municipâl

te Associaçã

Despesas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO PROV!SIONAMÊNTO TOTAL

Pessoal€ Encargos Rs 11.001,28 Rs 11.001,28 Rs 11.001,28 Rs 11.001,28 R5 7.977,64 RS RS s1.982,76

Realusie Sa ariâl R$ 2.266,92 R5 2.266,92

13e salário RS

U3 de férias R5

Rescisão RS 19.913,02 R$ 19.913,02

Serviços de

Terceiros /
Beneficios

R5 1.078,s6 Rs 1.078,s6 Rs 1.078,s6 Rs 1.078,s6 R5 1.780,00 R5 6.094,24

Materialde
Consumo R5 s.023,00 Rs s.023,00 R$ s.023,00 R5 5.023,00

Rs 20.092,o0

Material
permanente l*s í
TotaÍ Rs 17.102,84 R5 17.102,84 RS L7.ro2,a4 R5 17.102,84 RS 31.937,s8 hs... .. ' - R5 100.348.94

5ao iose do Hro Prçto,
,/y' )ia 96 §e lbrt-t

/ ZL{ z(
o22



PLAI'IO DE APTICAçÁO DO5 RE(URSOS FINANCE ROS

aNo 2022

NoME DO 5ERVIço/PRoIETO: Cozinhâ Experimental

visência da Pârcêriã: 01/0612021a 3L/0512o22

Orisem do recurso: Fundô Municipal

R5 2.266,92

19.913,02


