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ESTADO DE SAO PAULO 

Oficio 	no. 160-2020 
Projeto Lei 	n°. 037-2020 
Mensagem n°. 037-2020 

JardinOpolis, 26 de junho de 2020. 

Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores: 

Serve o presente, para encaminhar o incluso Projeto de Lei, que 
"ALJTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A SUBVENCIONAR NO 
CORRENTE EXERCICIO 0 LAR SÃO VICENTE DE PAULO E A SOCIEDADE 
ESPIRITA "DR. BEZERRA DE MENEZES", NA FORMA QUE ESPECIFICA". 

0 mencionado projeto, Nobres Edis, tern como objetivo, autorizar 0 

Executivo Municipal a subvericionar as seguintes entidades: 

Lar São Vicente de Paulo— CNPJ 50.710.417/0001-16, para 
serviços de acolhirnento institucional a idosos. 

R$ 125.534,00 (cento e vinte e cinco mil, puinhentos e trinta e 

Menezes" - CNPJ 50.71 0.425/0001-62, para 
acoihimento institucional a idosos. 

Referida Subvençao Social será repassada aos Lares para atenuar os 
impactos da Pandemia COVID-19. 

A cobertura da despesa mencionada correrâ por conta de dotaçao jà 
consignada na atual peça orçamentária do corrente exercIcio financeiro. 

Para tanto elaborarnos a presente rnateria e solicitamos que a mesrna seja 
apreciada e votada em SESSAO EXTRAORDINARIA, na qual fica desde jà, pelo 
presente, solicitada. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia e dernais 
nobres Vereadores, os nossos mais sinceros protestos de estima, consideração e 
apreço. 

Atenciosamente, 

= Paul 	e Brigliadori = 
Pr feito Municipal 

A SUA EXCELENCIA 
SENHORA MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS-SP. 
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ESTADO DE SAO PAULO 

PROJETO DE LEI N°. 037-2020 
=DE 26 DE JUNHO 2020= 

"AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
SUBVENCIONAR NO CORRENTE EXERCICIO 0 LAR 
SÃO VICENTE DE PAULO E A SOCIEDADE ESPIRITA 
"DR. BEZERRA DE MENEZES", NA FORMA QUE 
ESPECIFICA". 

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO E 
COMARCA DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS 
ATRIBUIcOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

F A Z S A B E R: - que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou e 
dc sanciona e promulga a seguinte lei: 

ARTIGO 10 - Fica a Executivo Municipal, autorizado a conceder no exercicio de 2020, 
subvençAo social (PARJA. COMBATE AOS IMPACTOS DA PANDEMIA 
COVID-19) as seguintes entidades: 

a) R$ 101.913,00 (cento e urn rnil, novecentos e treze reais) para o 
Lar São Vicente de Paulo - CNPJ 50.71 0.417/0001-16, para scrviços 
de acolhimento institucional a idosos. 

b) 
gL1at1., .aia, iaia ouLieuaue DIJI!!td  LI!. OCLVJId UC IVIWIIVLW - 

CNPJ 50.710.425/0001-62, para serviças de acothimento institucional 
a idosos. 

Parãgrafo Unico - A utitizaçao dos recursos repassados deveré ser 
realizada ate 31 de dezembro de 2020. A prestaçao de contas pela 
lnstituiçao beneficiada devera ser elaborada nos termos das lnstruçOes 
no. 02/2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

ARTIGO 2° - A cabertura da despesa mencionada correrá par conta de dataçao já 
consignada na atual peça orçamentaria do carrente exerciclo financeiro. 

ARTIGO 30 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as 
disposiçoes em contrária. 

Prefeitura Municipal de Jardin6pol$,-6 de junha de 2020. 

PAULO 

Municipal 
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PLANO DE TRABALHO EMERGENCIAL 

POR CONTA DO COVID-19 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS 

• Serviço de Acoihimento Institucional para Idosos 

PROTEçAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

JARDINOPOLIS/2020 
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1. DADOS CADASTRAJS 

1.1 Nome da Organizaçäo da Sociedade Civil: 
Sociedade EspIrita "Dr. Bezerra de Menezes 

C.N.P.J.: P4g. 50.710.425/0001-62 

Endereço 

Rua Américo Sales n 2 .614 

Cidade: 	Jardinópolis - SP. U.F. SP CEP: 14.680-000 

DDD/Tel : (16)3763-0933 (Celular) 
E-mail: 
N° de inseriçAo no CMAS: 003 

N° de registro no CMDCAJCMT:001 
Vigência 

1.2 Responsável Legal: Gilberto Tavares 

N° do CPF: 184.344.448-87 N° do RG/Orflo Expedidor: 4.400.928(SSP/SP) 

Cargo: Presidente 

Endereço: Rua Américo Sales, 614 CEP: 14680-000 

Bairro: Centro 
Telefones: (16) 3763-0923 E-mail: 
Cidade em que reside: Jardinopolis UF: SP 

Data de Jnicio de Mandato: 
27/05/2020 

Data Termino de 
Mandato:27/05/2022 

1.3 Do Tecuico Responsavel pelo Projeto: Jennifer Soares Goudinho 
CPF.N.38222693875 

Area de FormaçAo: Serviço Social No do Registro no CRESS N°.53514 

Endereço: Cel. Clementino,142 
CEP: 14.680-000 

Bairro: Centro 
Telefone: (16) 3763-0933 Emajl:jennifersoaresgoudinho@gmail.com  
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2. DESCRICAO DO PLANO DE TRABALIIO 
2.1 TWO DE SERVIc0: 
Seniço de Acothimento Institucional para Idosos 

Proteçao Social Básica 	 ( ) 
ProteçAo Social Especial Media Cornplexidade 	( ) 
ProteçAo Social Especial de Alta Complexidade (X) 
Endereço do Local de ExecuçAo do Serviço: 
Perfodo de Execuçao das Atividades Previstas 
Inicio: 01/07/2020 	 Término: 31/12/20 

3. HISTORICO DA ORGANIZACAO 

A Sociedade Espftita "Dr. Bezerra de Menezes "- Surgiu através de urn grupo de 
amigos que idcali2aram acriaçâo desta Sociedarle e concretizada cm 27 de Maio de 1929, 
conforme ata de constituiçAo. Posteriormente, em 25 de Janeiro de 1.930 foi criado o 
Departamento denominado Lar Esperanca, a principio pan atender crianças, funcionando 
apenas urn ano, depois foi alterado pam o atendirnento ao Idoso institucionalizado, 
permanecendo ate a presente data. Mesmo corn os trabaihos voluntários desta instituiçào 
se faz necessário a parceria corn órgAos püblicos. 

4. JUSTIFICATIVA DO PLANO DE TRABALIIO 

A SOCIEDADE FASPIRITA "DR. BEZERRA DE MENEZES", mantenedora do 
Lar Esperança, presta atendimento & 
IDOSOS: Institucionalizados com possibiidade de locomoç5o e lucidez compativel corn 
a participaçAo grupal; 
IDOSOS: Institucionalizados, residentes na cornunidade local. 

Em face da pandemia do Corona virus (Covid-19), atendendo as recornendaçôes 
dos organismos de saUde(OMS, Ministério da Saüde, Governo Municipal e Estadual, no 
sentido de estabelecer a96es preventivas para evitar a transrnisso do virus, nab estamos 
realizando nenhum tipo eventos, campanhas pan angariar recursos financeiros para suprir 
as despesas do Lar Esperanca, onde anualmente, säo realizadas várias campanhas 
financeiras para suprir a naaior parte de nossas despesas, sendo assirn a necessidade da 
cornplementaçAo de recursos financeiro, de caráter ernergencial. 

5. OBJETIVO GERAL 

Acoiher e garantir proteçào integral ao idoso corn vinculos familiares rornpidos ou fragilizados. 
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6. OBSETIVOS ESPECIFICOS/RESULTADOS ESPERADOS 
OBJETIVOS ESPECIFICOS RIESULTADOS ESPERADOS 

Assegurar espaços do referenda 1. Melhoria das relaçOes do afetividade, diálogo, e envolvirnento 
pan oconvivio grupal, comunitário Dos idosos corn o Serviço. 
o social e o desenvolvirnento 40 
relaçOes 	de 	afetividade, a) VerificaçAo do aurnento e da qualidade da interaçáo serviço e 

solidariodade e rospeito mátuo. Idoso. 
2. Aumento no ntmero do idosos autônomos e participantes na 
vida familiar e comunitaria, corn plena inforrnaço sobre seus 
direitos e doveros. 

a) Identificar e comparar o acesso a este conhocimento; 

b) Acompanhar participaflo dos idosos no Serviço. 

3. Criaçäo de vfnculos solidários entre Os participantes. 

7. PUJ3LJCO ALVO 
Acoihirnento a Idosos corn 60 anos on mais, do atnbos os sexos, indopendentes, corn vivOncia 

do situaçôes do violência e negligéncia encaminhados ao Serviço do Acoihirnento Institucional 
pelos Serviços do Proteçao e/ou procura espontânea. 

8. META 

Atender ate 21 idosos corn 60 anos ou rnais, do arnbos os sexos, indepondentes, corn vivôncia 
do situaçöes do violencia e negligencia, em situaflo do ma e do abandono, corn vInculos 
familiares fragilizados ott rornpidos a qual se enquadro dentro dos criterios da assisténcia para o 
acoihirnento institucional. 

9. METODOLOGIA 
Açöes do atençAo ao idoso que estimulem a inter relaçAo e o convicio social, o respeito 

A individualidade, a autonomia e a independéncia, o fortalecimento dos laços familiares, 

numa perspectiva do prevençâo 30 abandono institucional. 
InserçAo do idoso tics serviços da rede de assisténcia social, por xneio das niodalidades 

do acothimento, ProteçAo e Cuidados Pessoais Básicos e do Fortalecimento dos Vinculos. 
Açôes que incentivam e apoiani propostas inovadoras do atendimento ao idoso, quo 

propiciem formas criativas do atençAo, adequadas Its roalidades locais. 



ZkBEM 

odthiriw tsp(vIta 
'ar. $egrra be filenees" 

cac. N° 50.110.42500142 

Açoes iritegradas que articulem as diversas modalidades de atendimento 
Açôes integradas e parcerias corn órgãos páblicos, sociedade civil e orgäos 

representativos do segmento idoso, envolvendo as diversas areas de atençäo, tais corno 
saüde, cultura, trabaiho, justiça. 

Atendimento qualificado e hurnanizado pam o idoso. 
Açôes sistemáticas para avaliacao de resultados, visando continuidade ou 

redirecionamento da açao. 
Atendirnento ao idoso, envolvendo a famllia, par meio de entrevistas, reuniôes sócio 

educativas, atividades culturais, passeios, festividades, visitas domiciliares e 
encarninharnentos it reck. 

Atendirnento social, medico, de enfermagern, de cuidadores, de nutriçAo, fisioterapia, 
terapia ocupacional, corn visitas dos farniliares e on comunidades as quarta-feira e 
domingo no periodo da tarde. 

10. CRONOGRAMA DE EXECUçAO (META, ETAPA, FASE) 

AtividadeslMetas Etapa EspecificacAo DurapAo 7 
(Descrever qualitativaniente (Detalhar como as (Data referente ao ink/a 

qual atividade que seth atividades serào e term/no da execuçtZo 
desenvolvida pan alcançar os realizadas) da meta/etapa) 

resultados da Meta). 

1.SoIithtaço Idoso c/eu Visita/Entrovista. Coletade Dados Anual 
familiares 	- 	 Pussivel 
acoihiaiento 

2. Reuniôes diretora - Colocaçao de propotas. Equipe 	1e 	trabatho 	em Mensal 
Equipe de Trabaiho avaliaçao e adequaçâo das 

atividades 	a 	serern 
desenvolvidas an instituiçao  

3. Nutricionistas 	- 	 21 Proporcionar 	refeiçães/dietas Nutricionista 	elabora 	a 
Idosos balanceadas. cardapio da sernana organiza 

c/au 	adguire as materials 
par 	as 	5 	refeiçoes/dietas Semanal 
especiats c cardApios extras 

4. Fisioterapia— 21 Idosos Reabilitaflo motora 	gather efou Atividades 	tdcuicas 	a 
manter a independencia flincional e espeelficas corn as idosos de 
proporcionar 	cuidados 	motores forma individual c/on em 
paliativos. grope 	corn 	auxllio 	de 

diversos 	materials 	(coma Semanal 
alteres, 
bastOcs/cireloergometro, 
bicicleta 	etgomtrica, 
tornozeleiras, faixas elAstica 
e outros). A uisioterapia é 
realizada 	an 	sala 	de 
fisioterapia, 	no 	ambiente  
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externo 	e 	interno 	da 
1nstituiço  

5. Terapia Ocupacional - Estiniular 	c/on 	rnanutenço 	dos A 	tempeuta 	elabora 	e 
21 Idosos atividades 	da 	vida 	diana/auto- executa trabalbos manuals, 

cuidados e interaço entre idosos, junto 	aos 	idosos; 	realiza 
meio do convivência e a cornunidade leitura 	interpretativas; 	traz 
civil. jogos individuals e/ou ern Sernanal 

grupo 	e 	exercicios 	pam 
melhorar 	a 	coordonaçAo 
motora fina. A atividade na 
sala do TO, no ambiente 
extenno 	e 	interno 	do 
Instituiçao. 

6. Senviço Social Trabalhar 	o 	fortalecimento 	do A assistente Social pot rneio Mensaimente 
vinculo familiar e comunitário. do 	vinculos 	fhmiliares 	e 

comunitánios 	estimulara o 
convivio social dos idosos 
corn a comunidade e corn os 

miliares, 	atravds 	de 
passeios, 	atividades 
educativas na cam, 	datas 
cornemorativas 	onde 	Os 

mesmo serAo convidados a 
participar.  

6.1 Serviço Social Estisnular o pensamento ativo e A assistente social atravds do Mensalmente 
critico diante do too realidade. reuniöes sócio educativa ira 

trabalhara 	questOes 	do 
direitos socials e hunianos, 
por 	mcio 	de 	imagens, 
escritas, musicas, rodas de 
conversas 	utilizando 	Os 

espaços 	fisicos 	da 
__________ instituição.  

6.2 Prevençao Prevençao no cancer Bucal Atravds do urna articulaçao Janeiro 
corn a sañde seth realizada 
urna tarde do prevenco do 
cancer Bucal corn os idosos 
do Lan.  

6.3 Mosaico Corn o propésito de desenvolver a Atividade 	desenvolvida Sernanalmente 

capacidade do cniaçäo, promover a atravds do aulas de mosaicos. 

interaçao oportunizando assim o 
desenvolvimento da autonomia. 

6.4Grupo Musical Incentivar a rnüsica, o trabaiho em Atividade 	desenvolvida Sernanalmente 

grupo, parte cognitiva e social atravds de grupo musical, 
onde incentivam a cantar 
mUsicas de rodas e escothas 
dos mosaics.  
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6.5 Atividade FIsica corn objetivo do promoço da sade, Atividade 	desenvolvida Sernanalmente 

manutenço 	da 	capacidade atravds 	de 	urn 	educador 
Ilsico , através do dinthnicas, 

funcional e rndependthcia da pessoa 
rodas 	utilizando 	assim 

idosa proporcionando assim wna objetos loves e adaptados aos 

sade fisica, mental, ernocional e idosos. 

social dos internos. 

7. 	Comemora$o 	- Lembrar a Criaçao da 1nstitui0o. Cornemoraço quo envolve Segunda 	quinzena 	do 
aniversário 	do 	Lar todos os idosos, 	diretores, Janeiro 
Esperança voluntários e flincionérios. 

10. 	Verfto Aquático Atividades relacionadas so vero Passeios corn os idosos a Janeiro / Fevereiro 
locals quo rernentem VerAo 

9. Cornernoraçäo 	- Prestigiar a data do nascirnento do(s) Atividade dosenvolvida no Mensal —toda Ultirna 4P  feira 
Aniversariantes do més idoso(s) horário do lanche da tarde ou 50  feira 

corn 	todos 	os 	idosos 	e 
funcionatios. 

10. Tarde do Magia Proporcionar Mornentos do alegria e Atividade seth desenvolvida Trimestral 
criatividade aos idosos corn a equip; juntamente 

aos 	idosos 	e 	parceiros 
proporcionando uma tarde 
corn 	anlrnaçöes, 	cornidas 
exclusivas 	porn 	a 
programação.  

11 .Se Integrar faz parte Atividade do integraço, garantindo Proporcionar atividade onde Marco 
a participaço dos idosos na vida os idosos possa se integrar 
cornunitaria. corn as dernais instituiçôes 

do 	rnuniclpio, 	atravds 	de 
conversas, 	musicas, 	e 
confiaternizaçes.  

12.Doce Páscoa Noço Temporal e fortaleciinento Atividades 	relacionados 	a Abril 

dos 	vincu Los 	familiarS pascoa 	corn 	passeios, 

Cornunitário irnagens, 	rnñsicas 	e 
decoraçöes.  

13.Urn dia No Museu Estirnular 	a 	cultura 	alérn 	de Passaic 	so 	Museu, Maio 

proporcionar mornontos do lazer e juntamente corn idosos 0 a 

aprendizado. equipe da instituicao 	rnas 
lancbe durante o passeio.  

14.Dia das Miles Confraternizar e relernbrar a data Atividade através do rodas Maio 

do 	conversas, 	almoço 
diferenciado 	rnas 	grupo 

familiar. _____________ 

Confraternizar o dia Nacionaldo Atividade 	corn 	os 	idosos Maio 

15.FoddTruck no Jar Café/ Integracao onde o FoddTruck do Cafe 
estará na institui$o pam 
realizar 	a 	atividade 	corn 
cardãpios especificos para os 
rnesrnos  
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16. 	Comemoraço 	- Confratemizaçao caipira Atividade desenvolvida no Segunda Quinzena de junlio 
Arraia da Esperança salao principal no horarlo da ou prirneira quinzena de 

janta corn mñsica e comida juiho. 
tIpica 	pars, 	Os 	idosos, 
flincionarios, 	diretores 	e 
farniliares. 

I 7.Cinerna 	ern J-lomenagear o Cinema Brasilciro, Passelo 	so 	cinema 	corn Junho 
movimento assirn estimulando o lado cultural do Cornidas 	Tipicas 	rnas 

lazer e de autonomia atravds de escoiha 	do 	fume 	pelos 
escolhas do flume. idosos. 

18. Cultivar 0 Ambiente Estimular o cuidado corn o meio Fazer atividade de prevençào Junho 
do Lar ambiente. an mcio ambiente dentro da 

instituiçao. 

19.Festejar a Amizade do Festejar o dia do amigo/ Amizade Atividade 	relacbonadas 	a Julbo 
esperança fortalecendo os vinculos familiares, brincadeira 	atravds 	do 

comunitários 	e 	de 	convivência trabaiho em equipe, uniào, 
diana. alegria, rnsica e alimentos. 

20. Prevenir e o meihor TaMe de Prevençao a saüde Atividade 	em 	equipe Agosto 
Rernddio juntarnente 	aos 	idosos 

relacionado a prevençao da 
saUde em geral, corn rodas do 
conversas 	sobre 	a 
importância 	de 	urna 
alirnentos saudável.  

21. Comunidade Garantir momentos de integnaçAo Passeio a Lapa Juntaniente Agosto 

Integrada cornunitánia. corn outras Instituiçoes do 
municIpbo corn alimentaçAo 
do local. 

22. Dia dos Pals Confraternizar a data e fortatecer o Alravds 	de 	rodas 	do Agosto 

convivio corn os familiares conversas, imagens, mUsicas 
e alirnentos e saldas para as 
casas dos familiares  

23. Sernana do Idoso Proporcionar momentos lucidos ode Atividades durante toda a Setembro 

fortalecirnento de vinculos. sernana como passeios em 
locals 	distintos 	corno 
atividades lUdicas dentro do 
mt  

23.1 Dia do Idoso Cornemorar 0 dia Internacional da Atividade 	corn 	müsicas, Outubro 

Pessoa Moss. rodas 	de 	conversas 	e 
alimentos exciusivo para o 
dia.  

24. Din Criativo Incentivar a cultura e o lado criativo Atividade 	envolvendo Novembro 

do cada idoso. grupos 	cornunitérlo 	e 	a 
equipe, desenhos, mtsicas e 
interaço. 
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25.Passeio - Shopping em Confraternizaço de Fin de Ana. Atividade corn 	as idosos, tJltima 	quinzena 	de 
Ribeirao Preto funcionórios, 	diretores 	e Novembro 	e/ou 	primeira 

volunterios. Esta atividade e quinzena de dezembro. 
realizada Corn ônibus cedido 
pela 	prefeitura 	para 
transporte dos idosos ate o 
Shopping.  

26.Comemoraçao - Natal Confraternizaço Natalina Atividade 	corn 	as idosos, 
fhncionários 	e 	diretores 	. Dezembro 
Realizada no saläo principal 
no horario da Janta 

11. ESPACO FISICO 
0 Lar Esperanca é uma entidade corn sede própria localizada no centro do 
MunicIpio, corn acornodaçôes amplas sem barreiras arquitetônicas em alas 
rnasculin.as e fernininas, entrad.as principal e laterais de fácil acesso, corn 
rampas e corrimão Espaço externo e interno para o desenvolvirnento das 
atividades, bern como urna sala para guardar Os pertences dos idosos 

acoihidos. 
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12. RECURSOS HUMANOS 
(Relacionar a equipe envolvida no execuçlio do Piano de Trabaiho: 

Fun Colo Formacdo CwgaHonusiafsennswl flnculo Empregaffcio 

Enfermeira Superior 30 horas Contrato 

Fisioterapeuta Superior 12 Horns Contrato 

Terapeuta Ocupacional Superior 12 Horns Contrato 

Nutricionista Superior 12 Horns Contrato 

Assistente Social Superior 20 Floras CLT 

Auxiliar Enfermagem Técnico 36 lions CLT 

Auxiliar Enfermagem Técnieo 36 Horas CLT 

Auxiliar Enfermagem Tdcnieo 36 Horas CLT 

Auxiliar Enfermagem Téenico 36 Floras CLT 

Cozinheira Fundamental 44 Horas CLT 

Cozinheira Fundamental 44 1-bras CLT 

Cozinheira Fundamental 44 Horns CLT 

Educador Fisico Superior 2h Voluntário 

Monitora Superior 2h Voluntario 

Auxiliar Enfermagem Técnico 36 Horas CLT 

Auxiliar de Limpeza Fundamental 44 Hong CLT 

AuxiUar de Limpeza Fundamental 44 Horns CLT 

Auxiliar de Limpeza Fundamental 44 Horns CLT 

Cuidadora Fundamental 44 floras CLT 

Cuidadora Fundamental 44 Horns CLT 

Cuidadora Fundamental 44 1-bras CLT 

Auxiliar Enfermagem Técnico 36 Horns CLT 

Auxiliar Enfermagem Técnico 36 Horns CLT 
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13. RECURSOS MATERIAlS BE CONSUMOJPERflANENTES EXISTENTES 

MATERIAlS 

21 Camas 

13 Guarda—roupa 

3 Fogão 

02 Bebedouro 

04 Máquina de lavar roupa 

02 Refrigerador foz freer 

01 (3eladeira de seis portas para legumes 

02 TV Smart HI) 4K 

12 CAmeras de segurança e monitoramento 

14. PREVISAO ORCAMENTARIA/2020 

Natureza da Despesa RS Mensal ES Anual 

Pessoal 27.012,00 351.156,00 

Eneargos Sociais 3.969,00 51.597,00 

AlimentaçAo 10.626,00 127.512,00 

Material Consumo 1.3201 00 15.840,00 

Medicamentos 1.980,00 23.760,00 

Desp.de Consumo (Energia 
Eletrica, Gas e Telefone)  

2.310,00 27 .720,00 

Services e Terceiros 7.800,00 93.600,00 

DespesasDiversas 3.000,00 36.000,00 

TOTAL 58.017,00 727.185,00 
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15.PEVISAO ORCAMENTARIA - JULHO A DEZEMBRO/2020 

15.1. RECEITAS 

Descricao das receitas Anual (R$1 

Municipal (to) 100.340.00 
Estadual (tc) 10.080,00 
Federal (to) 3.886,00 

Recurso proprio (LeiIäo, Bazar, Feira, Rifa, Pizza) 63.760,00 

Contribuição de pessoas flsicas (70% rendimento dos idosos) 
I 	 TOTAL  178.066,00 

15.2. DESPESAS 

Natureza cia Despesa RS Anual 

CPFL 6.000,00 

T&efane   2. 534, 00 
Alimentos  12.066,00 

Folha de Pagamento 24 1.000,00 
Fgts 16. 000,00 
F. Pagto - 13 Salario 26.000,00 

TOTAL 303.600,00 

16. AVALIACAO (ANALISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA) 

A avaliaçAo será realizada no cumprimento dos trabathos junta aos idosos, através 
de relatOrios técnicos, pois as intervençôes terapêuticas em analise e reflexâo dos 
resultados obtidos, buscando sempre do atendirnento a cada idoso e possibilitando sun 
vivencia de grupo, na reduçAo das violaçoes do direito sócio assistenciais e na situaçAo 
de abandono. 

A avaliaçào seth constante, na anàiise e reflexâo dos resultados obtidos, 
observando as meios facilitadores e dificuldades das açôes, buscando constantemente a 
nielhoria na qualidade de vida do nossos idosos. 

A avaliaçào e monitorarnento se darAo corn a supervisAo técnica da Secretaria 
Municipal da Assisténcia Social, tendo em vista a eflcácia das atividades propostas. 
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16. ANEXOS (ADVINDOS DA PARCERIA) 

ANEXO I 

16.1 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Higiene Segzndaa Interno Banho/troca e medlcaçdo Dia 
seguncks24h E 

No lie 

Fisioterapia 2aFeira  Salts Reabiitaçao e esthnulo a 9k 12k 
fisioterapi funclonalidade e 

4°Fe#u a, espaço irniependencia 9k 14k 
inferno e 

____________ 5aFeira  externo  13:30k 17:30k 
Terapia 30Feira Salts Atividades de vida dldrias; 7k 11k 
Ocupacional Terapia autoculdado; atividades 

6'2Feth Ocupacio interativas. 7k 15k 
na4 

espaço 
interno e 
externo _________  

Nutricionista 7€ 5YFer/a Espaco Elabora carddplos/dietas 8k ilk 
interno e balanceadas; organiza 

3t1 4"Fetrz externo materials de gênero 13k 16k 
al/men Ilcios  

Educador 4"Feim Espaco Exercicios Fisicos e ládicos 10k 11k 
Fisico Externo globais em grupo 

Monitora ,S2ikd Refeilori.o Mosaico 15k 17k 

edo Tavares 

Presidente 

CPF:184.344.448.87 

Jennifer Soares (foudinho 

Assistente Social 

CRESS:53514 CPF: 291.297.298.15 



}i1beo Tavares 
	Jenni Scares Cia udinho 

Presidente 
	 Assistente Social 

CPF:184.344.448.87 	 CRESS:53514 CPF: 145.409.288-21 
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ANEXO H 

Piano de AyiicayAo dos Recursos Financeiros 

JULHO A DEZEMBRO BE 2020 

Recursos Financeiros: MunicipalI2020 
Valor Mensal: S meses de (R$ 20.922,33) e I més de (R$ 20.922,35) 
Valor Anual: 125.534,00 

Jardinópolis, 01 de Junho de 2020 
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ANEW III 

CRONOGRAMA DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEII4OS 

JuI/2020 Ago/2020 Set12020 Out/2020 Nov/202 Dez/202 Total 

20.922,33 20.922,33 20.922,33 20.922,33 20.922,33 20.922,35 125.534 

Jardinópolis, 01 de Jtmho de 2.020. 

Ierto Tavares 
	

Jenn1fe:ar: Goudinho 
	 Filho 

Presidente 
	 Assistente Social 

	
Tesoureiro 

CPF:184.344.448.87 	 CRESS:53514 	 CPF: 145.409.288-21 
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DECLARAçAO 

A Sociedade Espirita "Dr. Bezerra de Menezes", portadora do CNPJ 
N050.710.425/0001-62, declara a Conta Bancária vinculada ao auxIlio de 
SubvençAo Municipal, corn as seguintes especificacôes: 

Banco do Brasil S/A 

Agêncian°.2211- x 

Conta n°.474 - x 

Endereço: Rita Américo Sales, 31 

MunicIpio de JardinópolislSP 

Telefone: (16) 36633811 

For ser expressâo da verdade, fimio a presente declaraçâo. 

Jardinopolis, 01 de Junho de 2020. 

= GilbavaresPresidente 

CFIF: 184.344.448-87 



Obrn Llwflda ô Sociedade Sac Vicente da a'aIo 
000to4t — tJflitS.ao 	 otho 	 PSo1ipM 	Jo#eoCv%i Li ,r r.00? I SeC*,S - 

Coo,doonaoia do Cooc wot2..00do C,,,j.,Iuiio do Sofldo do Pronicoo SocaI do 	do do Sas o.,Io obd 
Cootolko ncIono3 do S!.Lco sacI 001100/50 - CP4fl 0a710..S171001 -10 

eraca Or.. Iwlarlo tans F °  67 Pone 3763-0143 - JarSnnoUs - 

I 

• Serviço de Acoihimento Institucional pan Idosos 
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1.1 Nome da Organizacao da Sociedade Civil: Lar São Vicente de Paulo 
C.N.P.J. 50.710.417/0001-16 
Endereço: Praça Dr. Mario Lins, 67- Centro 
Cidade: Jardinópolis 	 U.F.: SP CEP: 14.680-000 
DDD/Tel: 16-3763.0143 	 Celular: 16— 99996-8780 
E-mail: 1svp.jardhotmail.com  
N° de inscriçAo no CMAS: 007 
Vigéncia: 31/10/2020 
N° de registro no CMI: 03 
Vigéncia: 17/07/2021 

1.2. Responsável Legal: Joaquim Carlos Dias 
CPF: 040.621.638-02 
Cargo: Presidente 
Endereco: Rua Rafael Cantoni, 537 
Bairro: Centro 
Teletbxies: 16— 3763 .0143 
Cidade èñi que reside: Jardinópolis 
Data de In!cio de Mandato: 04/03/2019 

RU/OrgAo Expedidor: 14.907.769— SSP/SP 

CE!': 14.680-000 

E-mail: lsvpjardJiotmai1.com  
UF: SP 

Data Término de Mandato: 03/03/2021 

1.3 Do Técnico Respousável pelo Projeto: Ana Paula Mardegan 
Area de Formaço: Assistente Social 	Registro no Conseiho Profissional: 32644/SP 
Endereço: Rua Alfredo Ervolino, 23 	 CEP: 14680-000 
Bairro: Vila Oliveira 
Telefone: 16-3763.0143 	 E-mail: lsvp.jardhotmail,com 
Cidade em que reside: JardinOpolis 	 UF: SP 

i 

2.1. TIPO DL SERVIcO: 
Servico de Acolbimento Justitucional pan Moses 
Proteçâo Social Básica 	 ( ) 
ProteçAo Social Especial Media Complexidade ( ) 
Proteção Social Especial de Alta Complexidade (x) 
Endereço do Local de ExecuçAo do Serviço: Praça Dr. Mario Lins, 67— JardinOpolis/SP 
Periodo de ExecuçAo das Atividades Previstas 
lnIcio: 01/01/2020 
	

Término: 31/12/2020 
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2.2.1. 0 Lar São Vicente de Paulo foi constituido por urn grupo de voluntários na década de 1934, 
pos Revolução Constitucional de 1932, veriflcou-se o aurnento de pessoas doentes e abandonadas, 
scm familiares e condiçôes de subsisténcia. Corn isso iniciou-se o atendirnento de pessoas em 
estado de vulnerabiidades e aos idosos, de ambos as sexos e corn vinculos familiares fragiizados 
on nenhum vInculo. Aqueles scm condiçoes de prover a própria subsisténcia, de modo a satisfazer 
suas necessidades de moradia, aliinentaçao, saüde e sua sociabilizaçAo. 
2.2.2. Inicion-se, a pril3cipio, o acollhimento em tea cedida e so na década de 1970 o Lar São 
Vicente de Paulo passou a ser reconhecido juridicamente conseguindo o ten -eno onde constniiu 
sua sale prOpria corn alas diferenciadas para o acoihimento desses idosos. 
2.2.3. Assim sendo, mesmo corn promoçOes junto a comunidade, fäz-se necessário a busca de 
parcerias corn OrgAos pEblicos para a manutenção na execuçAo desses serviços. 

:j$I3I 191 cSV%W.kW4*itiWWE:tJti41tfl.;Y!:pU•i 

3.1. A,.istftuicAo,  diante da pandemia do Covid-19, atendendo as recomendaçoes do OMS e 
Ministérilà Saüde, (overno Municipal e Estadual, considerando a irnportância de se estabelecer 
açOes preventivas para a transmissão do virus (coronavfrus), desta rnaneira nAo estamos realizando 
nenhwn tipo de evento para angariar recursos financeiros para suprir as despesas da entidade. 
3.2. Sabe-se que além dos recursos püblicos, 70 0/a de contribuiçAo dos idosos acoihidos (conforme 
corn o Estatuto do Idoso), se faz necessário açOes para complementar as despesas cia instituiçao, 
onde anualmente realizarnos trés kluerrnesses, obtendo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e a 
participação no evento que supri a major parte de nossas despesas - a Barraca do tar São Vicente 
de Paulo na Festa do Senhor Born Jesus cia Lapa, que no ano de 2019 foi arrecadado urn valor de 
R$ 209.641,60 (duzentos e nove mu, seiscentos e quarenta e urn reals e sessenta centavos), sendo 
assirn a necessidade cia complementaçâo de forma ernergencial. 

M-43 -Al DWI 

4.1. 0 Lar São Vicente de Paulo tern per missäo proporcionar assisténcia social, material, 
emocional, intelectual, espirithal e atividades culturais as pessoas idosas acàlhidas na Intituiçäo, 
em condiçoes de liberdade e dignidade, visando a preservação da saüde lisica e mental, através de 
atividades que fortaleca o vinculo comunitário e familiar e prornovarn o aumento cia autoestima, 

protagonismo e qualidade de vida. 
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5. OBJETIVOS ESPECLFICOS/RESULflDOS ESPERADOS 
OBJETIVOS RESIJLTADOS ESPERADOS 

ESPECIFICOS 
• Oferecer acoihida e garantir proteço integral; 
• Oferecer local fixo quo comprove sua residência; 
• Oferecer todos ós cuidados corn alinientaçäo, higiene, saMe; 
• Oferecer rnaior qualidade do vida, estirnulaudo a auto confiança e vontade do viver; 
• Resgatar e fortalecer o vinculo familiar; 	- 
• Prestar atendirnento a farnIlia quanto a evo1uço e oconôncias corn idoso na 
Instituiço; 
* Estimular fisicamente, reativando a coordenaçäo e rnovinientos, oforecendo 
serviços do fisioterapia ian instituiçäo e atividades quo favoreçam a autoconfiança 
corporal; 
- Prover cuidados e acornpanhamento do saud; oferecendo sei-viços do enfermagem 

Assegurar- 	espacos 	do na instituiçao; 
referncia pan o convivio • Garantir seus direitos e supervisao dos serviços contratados oferecendo serviço 
grupal, cornunitário e social e social; 
o 	desenvolvimento 	do Prornover a amizade enire Os usuários pot meio das atividades realizadas; 
relaçOes 	do 	afetividade, Prornover o idoso an vida comuthtaria; 
solidariedade 	e 	respeito • Esthnular a participaço em eventos culturais e do lazer; 
mUtuo. Oferecer equipamentos eamo radio e televisao, dando assirn oportunidades aos 

- acontecimentos locals, regionals e mundiais; 
-• Fortalecer a individualidade, o direito, a opiniao e o respeito; 

• Sensibilizar a comimidade sobre a necessidade de uma major participaço na 
InstituiçAo; 
• Prornover a integraçao corn gnipos de serviyo, facilitando o miltuo conhecimento 
o troca de experiencia quo possarn rneihorar e estimular os serviços; 
• Estinaular a forca do trabaiho dando oportunidade do novos conhecimeutos e major 
capacitacAo; 
• Avaliar mensalmente o trabaiho juntamente corn os atores envolvidos. 

6. PUBLICO ALVO 
6d. Idosos corn 60 anos on mais, do ambos Os SeXos, independentes, corn vivéncia do situaçCes do violéncia 
o negligéncia, encaminhados so Serviço do Acoihimento Institucional pelos Servicos do Proteçäo efou 
procura espontAnea. 

7. META 
7.1. Atender ate 21 (vinte e urn) idosos corn 60 anos on mais, do ambos Os SOXOS, independentes, corn 
vivência do situa$es de violência e negligéncia, em situaçào do mae do abandono, corn vInculos familiares 

fragilizados on rompidos. 

8. METODOLOGL4 
8.1. A lnstituiçAo reakza o son atendimento em regime residencial a idosos acima de 60 anos do idade em 
açUes do atençäo a estas possess, estimulando a inter-rolaçäo e o convivio social, o respeito, a 
individuâlidade, a autonomia, a independ&icia, o fortalecimento dos laços farniliares mima perspectiva do 

prevencAo ao acoihimento. 
8.2. A inserçäo do idoso nos serviços cia rode do assisténcia social, pot meio das rnodalidades do 
acoihiniento a proteção; cuidados pessoais básicos (corno moradia, saüde, alimentaçao, integracãO social, 
seguridade social) e no fortalecimento dos vinculos. 
83. Cronograina do execuçäo (Moth, Raps, Fase): 
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Atividades/Metas Etapa EsDecificayäo 
(Descrever qualitativamente qual (Detaihar como as atividades sero realizadas) (Data referente so lute 
ath.tdade pie ser* desegvovida tkraàje Os esectio 

paa a] 	os resultados da 

1.Entrevista Cantata 	corn 	farniliares 	on 	órgAo Frequente 

2. Exist&icia de 	vaga püblico. 0 idoso toM sua identidade, 
Acoihimenta 

(dernanda) integridade 	e 	histOna 	do 	vida 

3. Reuniao preservada. 

1.Higiene/SaUde Banhos 	e 	trocas 	Has 	idosos Frequente -- 
2. Nutrica incapacitados; 	consulta 	em 

ambulatorias 	médicos/hospitais, 
Atendimentos aas 21 

rnedicacãa 	confarme 	prescriçao 
(vrnte e urn) idosos 

mdica. 	Ses 	refeiçoes 	diánas 	em 

padroes 	nuiricionais 	adequados 	e 

adaptados as necessidades especificas. 

I.ViSas Recepcäo do familiares e comunidade Diariarnente 
Sociahzaçäo 

nas saias do visitas e areas externas. 

1. 	Afidades 	fisicas Os exercicias fisicos so desenvalvidos Sernanal 

Recreaçao adaptadas dentro da capacidade do cada idoso na 

ala enema da Ins tituiçAa. 

1. 	Atividades 	do Atendirnentos especificos dentro da Semanal 
Fisioterapia 

reabilitaçAo e habthtaçAo necessidade individual/grupal 

1.Baile do Camaval Realizadas no saifto do festas corn Anual/Mensal 

2. PAscoa sam/mtsica, lanches e a presença do 

3. Dia das Mes farniliares / comunidade. 

4. Festa Junina Tanies recreativas e passelos externos 
Camemoraçöes 

S. Dia dos Pals Confiaternizacâa da equipe de Irabaiho 

6. Quinzena do kiosa corn os idosos I farniliares / carnunidade 

7. Festas Natalinas 

8.Aniversariantes do mês 

9. ESPACQ FISICO 
9.1. 0 Lar São Vicente do Paulo tern sna sede prépria cam acessibilidade em suas acomodaçoes (ala 
maseulina e ala feminina) entradas principal e laterais do f4cil. acessa cam rampas e corrirnào, contando: 

01 (uma) sala do recepçAo, 08 (oito) quartos internas e 02 (dais) apartatnentas extemos, tenda 01 urn 
banheiro para cada quarto, totalizando 10 (seis) banheiros, 02 (dois) banheiros para visitantes, 01 (urn) 
refeitOiio, 01 (uma) cazinha, 01 (uma) despensa, 03 (trés) salas para adminislração (corn arquiva prôprio 
para prontuária dos acalhidos), 01 (urn) almaxarifado, 01 (uma) lavanderia, 01 (ulna) rouparia tendo 01 
(mu) banheiro Para a fijncianIrio, 01 (urna) sala do enfennagern, 02 (dais) vestiarios corn banheiros para 

fimcionários, 02 (duas) areas extemas cobertas, 01 (urns) horta nos flindos e (urn) jardim us frente da 

JnstituiçAo. 

P4gina5de12 



— 	 a4..,ioins — 	 t_I 2.2351 4 	 - s Ot 	 Con.Oa.-*o d 	 d •OSCCflc socI — S51OC as. sa r'.4o Otss. W 341 7 	 CanssIhs rqs.,..I 	S.4ca 	 t 02t*55s. - C'4_ sc_ti c_n-I rjooci -Ia 

10. RECURSOS HUMANOS 

Funçäo FormaçAo 
Cap 

HorIth! 
Seniaaal 

T. memo 
Empregatieio  

Enfermeira Superior 30h CLT 

Técnica enfermagem Ensino médio 36h -CLT 

Técuica enfermagem Ensino médio 3611 CLT 

Técnica enfermagem Ensino médio 36h CLT 

Técnica enfennagem Ensino médio 36h CLT. 

Técniea enfennagem Ensino médio 36h CLT 

Auxiliar enfermagem Ensino médio 36h CLT 

Auxillar enfermagem Ensino m#Aio CLT 

Auxiliar enfermagem Ensino módio CLT 

Cuidadora do Idosos Ensino médio j6h CLT 

tuidadora de Idosos Ensino médio CLT 

Cuidadora do Idosos Ensino módio CLT 

Motorista Ensino médio 44h CLT 

Auxiliar Administrativo Ensino médio 36h CLT 

Serviços (ieraisfLavanderia Fundamental 36h CLT 

Serviços Gerais/Lavanderia Ensino médio 36h CLT 

Serviços Gerais/Limpeza Fundamental 36h CLT 	 — 

Serviços Gerais/Limpeza. Fundamental 36h CLT 

Cozinheira Ensino médio 44h CLT 

Cozinheira 	-- Ensino mIdio 44h CLT 

Nutricionista Superior 30h CLT 	- 

Fisioterapeuta Superior 20h CLT 

Assistente Social Superior 20h CLT 

Educador Fisico Superior 03h Voluntário 

/ 
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11.1. 

Qtde. MATERIAlS 

22 Camas 

11 Guarda-roupas 

01 Frigobar 

02 Arrnários de ago de gaveta 

02 Armarios de ago de portas 

01 Geladeira 

02 Cãmaras fria 

01 FrIzer 

04 Soft 

08 Poltronas 

05 Mesas para refeiço 	 - 

• 24 Cadeiras 

04 Escrivaninhas corn cadeiras 

02 Computadores 

01 Notebook 

03 Purificadores de água 

03 Televisores 

16 Prateleiras 

01 - Miquina de lavar industrial 

02 Maquina de lavar 

01 Tanquinho 

01 Ferros de passar roupas 

01 VeIculos tipo Kornbi 

01 Motocicleta 

10 Cadeiras de rodas e de banho 

Obs.: Material tie conswno de Expediente (escritOrio), Material de }{igiene e Limpeza, Gëneros Mimenticios, sero solicitados 

coaforme necessidade di&ia ou reposiçäo para estoque. 
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12. PREVISAO ORCAMENTARIA - JULHO A DEZEMIBRO/2020 
12.1. Receitas 

Descriçao das receitas Anual (RS) 
Municipal 75.255,00 
Estadual 7.560,00 
Federal 2.190,00 
Recurso próprio (Lapa, guermesse) 0 
Contribuiço de pessoas fisicas (70% renditnento dos idosos) 78.000,00 
TOTAL ItS 163.005,00 

12.2. Despesas 
Natureza da Despesa U Anual 
Energia elétrica 6.000,00 
Telefone 1.500,00 
Salarios 195.618,00 
130  Salérios 33.000,00 
Férias 10.800,00 
FGTS 18.000,00 

Total 264.918,00 

13.AVALIACAO (ANALISE OUANTITATIVA IE OUALITATIVA) 

13.1. A avaliaçAo seth realizada através de relatorios, prontuários e reunioes mensais corn a equipe 
técuica, pós as inten'ençOes terapêuticas em açOes integradas pie articulem as diversas 
modalidades de atendirnento em parcerias corn órgAos püblicos, sociedade civil e órgAos 
representativos do segmento do idoso, envolvendo as várias areas de atencào tais como saMe, 
cultura e justica; no cuinpthnento dos trabaihos possibiitando vivéncia em grupo; observando os 
meios facifitadores e dificultadores das açôes, buscando constanternente a meihoria do 
atendimento aos idosos; reduçâo das violaçôes do direito sócio assisteneiais; reduçào da presenca 
de idosos em situacäo de abandono; na participacfio das familias junto aos idosos na InstituiçAo; 
obtençao de documentos pessoais proporcionando oBPC. 
132. A avaliaçAo e monitoramento se darâo com acompanhamento pela Secretaria Municipal da 
Assisténcia Social, tendo em vista a eficacia das atividades propostas. 
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I Cronograma do Atividades 
II - Piano do ApiicacAo dos Recursos Financeiros 
11! - Cronograma Desemboiso dos Recursos Financeiros 

Jardinépolis, 06 de maio do 2020 

Ana Paula degan 
Técnico RvspofisAvel 
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Atividades Hotãrlo/ spaço : 	Desedcáodas atfvidades Daraço 
desenvolvidas Din de semas 
Higiene Diane, Hankies a tmcas nos idosos impossibilitados nos 

das 7h as 9h Lnterno 
 banheiros das respectivas alas Frequente 

AlimentacAo Diane, Seis refeiçöes diárias balanceadas as quals sAo servidas 

as 7h30, 9h,1 1k no 	refeitdrio 	nos idosos 	independentes 	a 	corn 
Frequente 

14h, 17he19h30 jdjmento 	direto da 	equipe dc trabaiho 	aos 
impossibilitados  

Comernonçäo Intemo: salAo cia festa a refeitOrio na comemoraçäo dos 
/ RecreacAo Quarts e sexta-feira, interno  aniversariantes do més, corn a presença de frniliares, 

das 14h as iSh a equipes cia Irabajho a voluntários. Semanal 
extenno 

Extemo: passeio pesquciro, Cidade da Criança.  
Visitaçao 	aos Todos as dias os thmiliares a amigos fhzem a visitaço 
acoihidos Diane aes acoihidos sendo controlado pot ineio de Hyro de Di&iO 

dasl4hàsl6h registro 

Jardinôpolis, 061k malo 1k 2020 

c 64uhCai1os Dias 
	

Ana Paula-Mairdegan  

(ftresidente 
	 Técnico Responsável 
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ANFAXO II 

Piano de Aplicacäo dos Recursos Financeiros 

JULBO A DEZEMBRO DE 2020 

Recursos Financeiros: Municipais/2020 
Valor Mensal: 06 (seis) parcelas de R$ 16.985,50 
Valor total: R$ 101.913,00 

Jardinópolis, 06 de maio de 2020 

Ma Paf1l4Mdegan 
Técnico Responsavel 
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III 

Cronovama Desembolso dos Recursos Financeiros 

Recurso emergencial JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
Assistente social 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 10.800,00 
Auxiliar de Enlermagem 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 8.520,00 
Fisiterapeuta 1230,00 1230,00 1230,00 1230,00 1230,00 1230,00 7.380,00 
Auxiliar de Escritôrjo 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 8.580,00 
Serviços gerais/Aux Limp 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 8.460,00 
Cozinheira 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 8.460,00 
Férias 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 10.800,00 
FGTS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 18.000,00 
UPS INSS 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 18.600,00 
Contador (parte) 385,501 385,50 385,50 385,50 385,50 385,50 2.313,00 

TOTAL 16.985 550 16.985,50 16.985,50 16.985,50 16.985,50 16.985,50 -_101.913,00 

Jardinopolis, 06 de maio de 2020. 

Ana Paula 	an 
Técnico Respons el 
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