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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CONDICIONANTES LEGAIS

10/01/2019

SERGIO PAULO MARTINS NASCIMENTO, portador(a) do RG nO:9025355, declara, para fins de celebração,

de convenio, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, visando à obtenção de recursos,
que a: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE FILANTROPIA DE PIRACICABA:

1- Não está inadimplente com:

- a União (Fazenda Nacional, Estados e Municípios, inclusive no que concerne às contribuições relativas ao INSS;
- a prestação de contas relativa a recursos anteriormente recebido da Administração Pública Municipal, através de
convênios, acordos, ajustes, subvenções sociais, contribuições, auxílios e similares

11- Anexo os documentos abaixo relacionados:

- Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
- Comprovante de Conta Corrente em instituição bancaria oficial, exclusiva para o projeto;
- Cópia da Ata de Eleição e Posse;
'-- statuto Social;
- Lei Municipal reconhecendo a entidade como de Utilidade Pública;
- Cópia autenticada das Certidões Negativas ou Regularidade com:
- Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita Federal;
- Tributos Mobiliários e Imobiliários Municipal;
- Tributos Mobiliários e Imobiliários Estadual;
- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
- Instituto Nacional de Seguridade Social.
- Cópia simples do CPF e cédula de identidade do representante.
- Comprovante de abertura de conta bancária especIfica para ~

s~r6· PAULO MARTINS NASCIMENTO



TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO RELATIVO À
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO PERANTE O TRIBUNAL

DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO VI

Órgão Concessor: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Órgão Beneficiário: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE FILANTROPIA DE PIRACICABA

Tipo de Concessão: Subvenção Social

Valor Repassado: R$ 111.706,71

Exercício: 2019

Pelo presente TERMO, damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos
da tramitação do correspondente processo no Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, até seu julgamento final e conseqüente publicação, e se for o caso e de nosso
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário
Oficial do estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nO709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Eliete Nunes F. da Silva

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

SERGIO PAULO MARTINS NASCIMENTO

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE FILANTROPIA DE PIRACICABA
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01 - Conta Corrente 02 - Banco 04 - Praça de Pagamento03 - Agência 05 - UF

06 - Nome do Projeto 07 - Período de Vigência
2019 - SPSE PARA PCD E SUAS FAMILlAS CENTRO DIA PARA PCD MEN I 31/12/2019TAL E MUL TIPLA 01/01/2019

08 - Dados da Assistente Social Responsável pelo Projeto (projetos do FMAS)

Nome Registro CRESS Funcional N°
Mara Luciete Zanini da Silva 51645

'--d9 - Dados do Responsável pelo Projeto (projetos do FUMDECA)

Funcional N°Nome Registro Orgão de Classe

10 - Objeto

Oferta de atendimento em Centro Dia uma unidade especializada de Proteção Social do SUAS à Pessoas com Deficiência
Intelectual e Múltipla e suas famílias em situação de dependência, vulnerabilidades e/ou risco pessoal e social.

11 - Localização e Abrangência

O Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade Centro Dia é executado à rua Luiz Pereira Leite, nO
775 no Jardim Agua Branca. Abrange todo o municipio de Piracicaba.
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JUSTIFICATIVA - PÚBLICO ALVO

10/01/2019

Vivemos tempos em que as relações e as dinâmicas familiares, em especificas nos ambientes domésticos, tornaram-se
aligeiradas. A saída da mulher para o mundo do trabalho como forma de complementação de renda familiar, a permanência em
período integral dos estudantes nas escolas, os novos modelos de vínculos experimentados nas redes sociais oferecidas pela
internet, trouxeram ao ambiente doméstico um novo parâmetro de relação e vinculo que não beneficia pessoas que dependem do
outro para organizar a sua rotina de vida.

A mudança na característica da estrutura etária nacional (segundo os dados oferecidos pelo Censo 201 O-IBGE) legítima
a idéia da mudança nos hábitos da rotina doméstica. Uma vez que os índices de natalidade reduziram e de envelhecimento
aumentaram, esclarece o que percebemos em nosso cotidiano, a ausência de pessoas em casa no período comercial. A rotina da
vida do adolescente e do adulto, voltadas as relações de trabalho e estudo, trazem a consequência da indisponibilidade de um
vínculo que ofereça cuidados e educação para aqueles que vivem em situação de dependência.

Em direção às pessoas que não alcançaram um desenvolvimento, e que vivem em condição de dependência, o atual
conceito de deficiência nos parâmetros Biomédicos, Psicológicos (ao que se refere a dimensão individual) e social proposto pela
CIF 2001 (Classificação Internacional de Funcionalidade), entende que a pessoa com deficiência é aquela que sua condição de
saúde, doença, transtorno ou lesão, está em situações não favoráveis, ou melhor, incapaz de se prover e viver sozinho.

Nessa perspectiva, e realidade institucional a qual vivemos ao longo dos onze anos de atuação, voltamos nosso
entendimento à equação de que quanto maior a necessidade de apoio para a realização das atividades cotidianas, maior o risco
de situações em que possa acontecer violação de direitos da pessoa com deficiência.

As dificuldades nas áreas da execução, do pensamento e da elaboração verbal que permeiam a realidade dos usuários
rio nosso serviço, nos alertam à consequência do desgaste na relação com os pais destas pessoas adultas, que estão na terceira

.•.....ade, quando contrário já faleceram, e poucos membros da família se candidatam a assumir a curatela, livre de interesses
financeiros.

Diante dessa realidade, fundamentamos nosso atendimento à oferta de um vínculo entre equipe, usuários e familiares que
utilizam nosso serviço, para promover o aumento da autonomia e independência da pessoa com deficiência, a fim de que
situações de isolamento social, confinamento, falta de cuidados adequados e alto grau de estresse do cuidador familiar seja
extintos, e a pessoa com deficiência tenha uma vida suficientemente boa.
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Objetivo Geral

Oferecer atenção integral á Pessoa com Deficiência em situação de dependência durante o dia, e ao mesmo tempo apoiar as
farníüas e aos cuidadores familiares em suas reais necessidades.

Objetivos 1 Ferramentas

-Promover a autonomia e a
melhoria da qualidade de vida
de pessoas com deficiência
e/ou idosas com dependência,
seus cuidadores e familiares;

Atividades 1

Acolhida e escuta qualificada
Planejamento individual e/ou
familiar
Iniciativas de promoção de
convívio e de organização da
vida cotidiana
Apoio e orientação aos
cuidadores familiares para
autonomia no cotidiano do
domicilio e da comunidade;

Resultados/Metas

Atender 20 Pessoas com
Deficiência Mental e Múltipla e
seus familiares;

Objetivos 2 FerramentasAtividades 2 Resultados/Metas

senvolver ações
~pecializadas para superação
das situações violadoras de
direitos que contribuem para a
intensificação da dependência;

Apoio na identificação de
tecnologias assistivas de
autonomia no serviço, no
domicilio, na comunidade;
Mobilização dos usuários para
acesso aos serviços;
Oferta de cuidados pessoais;
Acesso à informação,
comunicação e defesa de
direitos.
Orientação e encaminhamentos
diversos

Acesso a direitos
socioassistenciais de oferta
publica de cuidados pessoais
nas situações de dependência
voltados ao desenvolvimento de
autonomias;

Objetivos 3 FerramentasAtividades 3 Resultados/Metas

-Prevenir o abrigamento e a
segregação dos usuários do
serviço, assegurando o direito à
convivência familiar e
comunitária;

Intervenções individuais,
sociofamiliares e/ou
Psicossociais
Apoio e orientação a família na
sua função protetiva;

Desenvolvimento do convivio
familiar, grupal e social;

Mobilização e fortalecimento do
convívio e de redes sociais de
apoio;

Mobilização para o exercicio da
cidadania e participação
associativa;

Acesso a documentos pessoais;
Elaboração de relatórios e/ou
prontuários, avaliações de
acompanhamento, processos e
de resultados.

À proteção nas situações de
negligências, abandonos, maus
- tratos, violação dos direitos,
outros riscos sociais, seu
agravamento ou reincidência;
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Objetivos 4 Atividades 4 Resultados/Metas Ferramentas

Promover acessos a benefícios,
programas de transferência de
renda e outros serviços
socioassistenciais, das demais
politicas publicas setoriais e do
sistema de Garantia de Direitos;

Avaliação de Impacto
Rodas de conversa e Vivências;
Oficinas diversificadas;
Fortalecimento de rotina;
Visitas Domiciliares;
Grupo de Família
Entrevistas e Triagens
Reunião de Equipe Técnica
Avaliação Equipe Técnica
Reunião Planejamento

Diminuição do isolamento e da
exclusão social tanto das
pessoas em situação de
dependência quanto do seu
cuidador;

Objetivos 5 Atividades 5 Resultados/Metas Ferramentas

Promover apoio às famílias na
tarefa de cuidar, diminuindo a
sua sobrecarga de trabalho e
utilizando meios de comunicar e
cuidar que visem à autonomia
" ~ envolvidos e não somente
"",dados de manutenção;

À prevenção da
institucionalização e apoio à
convivência familiar e
comunitária com qualidade;

Objetivos 6 Atividades 6 Resultados/Metas Ferramentas

Prevenir situações de
sobrecarga e desgaste de
vínculos provenientes de
relação de prestação/demandas
de cuidados permanentesl
prolongados.

À prestação de suporte as
famílias contribuindo para a
diminuição do estresse
decorrente da prestação de
cuidados prolongados, do alto
custo da atenção e favorecendo
a inclusão dos cuidadores
familiares no mundo do
trabalho;
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CRONOGRAMA

Descrição Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Acolhida e escuta qualificada X X X X X X X X X X X X
Planejamento individual elou familiar
Iniciativas de promoção de convívio e de orgaAização da vida cotidiana
Apoio e orientação aos cuidadores familiares para autonom

Apoio e orientação aos cuidadores familiares para autonomia no cotidiano do domicilio e X X X X X X X X X X X X
da comunidade;

Apoio na identificação de tecnologias assistivas de autonomia no serviço na comunidade

Mobilização dos usuários para acesso aos serviços; X X X X X X X X X X X X
Acesso à informação, comunicação e defesa de direitos.
Oferta de cuidados pessoais;
Acesso à informação, comunicação e defesa de direitos.

Orientação e encaminhamentos diversos X X X X X X X X X X X X
Intervenções individuais, sociofamiliares elou Psicossociais
Apoio e orientação a família na sua função protetiva;
Desenvolvimento do convívio familiar, grupal

Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; X X X X X X X X X X X X

Mobilização para o exercício da cidadania e participação associativa;

Acesso a documentos pessoais; X X X X X X X X X X X X
Elaboração de relatórios elou prontuários, avaliações de acompanhamento, processos e
de resultados.

Avaliação de Impacto X X X X X X X X X X X X
Rodas de conversa e Vivências;
Oficinas diversificadas;
Fortalecimento de rotina;

-
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Descrição Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Visitas Domiciliares; X X X X X X X X X X X X
Grupo de Família
Entrevistas e Triagens .
Reunião de Equipe Técnica
Avaliacão Equipe Técnica
Reunião Planejamento

Grupo de Família X X X X X X X X X X X X
Entrevistas e Triagens
Reunião de Equipe Técnica
Avaliação Equipe Técnica
Reunião Planejamento

'- ..>/)
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Apresentar o como fazemos nosso atendimento, está intimamente ligado ao como interpretamos cada usuário do nosso serviço
em sua história de vida e falhas em seu processo de integração no seu desenvolvimento. Nessa perspectiva, salientamos que o
foco central do nosso manejo diário, não está no monitoramento e controle dos comportamentos inadequados das pessoas com
deficiência que nos é encaminhada; e sim na constante discussão dos casos e do acompanhamento das estratégias do nosso
fazer técnico cotidiano.

Entendemos que o comportamento humano é o resultado da escolha metodológica a qual alojamos nosso investimento em
vínculo, por isso nosso objeto de investigação enquanto técnicos não estão na eliminação de um comportamento em si, mas na
discussão do porquê tais manifestações acontecem, e qual a direção que devemos posicionar nosso vinculo na tentativa de
integrar aquilo que se manifesta como desalinhado socialmente.
[...]Bion propôs um modelo um tanto diferente da função analítica. Seu conceito de continência enfatiza mais como a atitude deve
ser do que como ela deve não ser [...] ao passo que continência é uma noção mais dinâmica, que se refere ao conter e manejar
um jogo equilibrado de forças, e também aos métodos pelos quais essa contenção equilibrada é alcançada. Refere-se a
emotividade cuidadosa e ao cuidado emocional, isto é, ao trabalho realizado dentro do analista em relação a essas forças. Bion
comparou isso a um estado de "reverie" materno no qual a mãe sente o impacto e a aflição projetados para dentro dela por seu
bebe angustiado, é capaz de contê-Ios e devolvê-Ios numa forma modificada (Alvarez, 1992, p.64).

Nesse cenário, buscamos um método que sistematize e compartilhe com os mais variados níveis de colaboração
institucional, a filosofia de que a qualidade do fazer o vínculo com os usuários do serviço é o que proporcionará a integração das
n"!ssoas e o desenvolvimento de sua autonomia sob os pilares da educação não formal, tanto dos usuários quanto das famílias.

Encontramos nas referências portuguesas do Dr. José Pacheco, e sua proposta de gestão democrática na educação, um
fazer que possibilite responsabilizar todos os atores envolvidos no vínculo com os usuários do nosso serviço, a responsabilidade
de trazer a autonomia. Há três anos nossa equipe vem se capacitando, e principalmente monitorando seu fazer para que através
do alicerce da autonomia dos nossos usuários, caminhemos em direção à execução das atividades de vida diária e prática, para
assim impedir as situações de violações de direitos e abandono.
O processo individual de cada usuário passa por três núcleos distintos: o de iniciação, consolidação e aprofundamento. Na
iniciação, ele é tutorado com maior frequência e passa a aprender as regras de convívio coletivo e os compromissos que assume
com os demais e com o seu próprio processo de aprendizagem de convívio. Na consolidação, a necessidade de acompanhamento
diminui, o usuário assume maior trânsito nos espaços e tempos da instituição e passa a gerir de forma autônoma sua rotina no
espaço de convívio. No momento que nomeamos como aprofundamento, usuário assume um comportamento bastante autônomo,
participando e gerenciando suas atividades e de atividades do coletivo e incorpora a necessidade de ingresso ao mundo do
trabalho.

Em vez de um único cuidador, os usuários acessam a todos, que são reconhecidos e treinados para ser orientadores, que
os acompanham tanto nas questões de aprendizagem das habilidades de vida diária e prática, quanto nas questões do
comportamento. Cada usuário escolhe ainda um tutor, qualquer colaborador da instituição - funcionários, professores, pais -, que
será responsável por orientá-Io no percurso pedagógico que ele estabelece para si mesmo. Dessa forma, o usuário e seu tutor
avaliam junto como foi o processo de autonomia, se os objetivos foram alcançados, se ficou alguma dúvida e se a pessoa está
satisfeita com o que alcançou. Os tutores e os usuários estabelecem que mecanismo utilize para aferir a satisfação e se o
conteúdo foi assimilado, em um processo bastante dialógico e em si educativo.

Oferecer um formato de vinculo e educação democrática não formal voltada ao social, o projeto Centro Dia de referência
""escer, adotou ao longo desses três anos, a filosofia do "Fazer a Ponte", que visa a formação de pessoas autônomas,
',,-_sponsáveis, solidárias, mais cultas e democraticamente comprometidas na construção de um destino coletivo e de um projeto de
sociedade que potencialize a afirmação das mais nobres e elevadas qualidades de cada ser humano. Para tanto, integramos e
co-responsabilizamos todos na sua construção - o indivíduo se faz no coletivo e o coletivo se alimenta da singularidade de cada
um.
As atividades acontecem diariamente, das 13h ás 17h, em duas esferas de atuação, sendo uma na dimensão básica favorecendo
estratégias para a promoção da autonomia à vida diária e prática dos usuários, e a outra frente de atuação na esfera instrumental,
onde a equipe de Psicologia e Serviço Social atuam diretamente junto as famílias oferecendo ferramentas que fortalecem a
necessidade de convívio, vinculo, autonomia, prevenção das situações de violações de direitos às famílias dos usuários do serviço
ofertado, tudo isso através de intervenções sociofamiliares e psicossociais, como atuação preventiva e emergente. Uma das
formas de atendimento preventivo, se da através dos Grupos de Família, dividimos esse grupo em dois, por termos diferentes
características familiares. Nos gruPQs são trabalhados temas relativos a deficiência e o convívio familiar, ainda, captamos a
demanda da família, para abordagens direcionadas e especificas.
Desta maneira, para as duas esferas de atendimentos ofertarem um serviço adequado às necessidades de cada usuário, é tt
realizado um Plano individual e Familiar, definindo os objetivos, estratégias e recursos que contribuem para o desenvolvimento do C(-J
usuário, considerando as particularidades e o protagonismo de cada indivíduo e sua família. Após o planejamento, a equipe que
atua na esfera básica, irá conduzir dentro do seu vínculo individual e com o grupo ações, que proporcionarão espaços para o
desenvolvimento das potencialidades dos usuários.

Na rotina de atendimento, os usuários dos três núcleos (iniciação, consolidação e aprofundamento), após discutirem os
ganhos que cada atividade lhe beneficiará em seu processo individual, elegem democraticamente as ações que irão preencher o
dia no espaço de convívio, nesse sentido, a rotina ganha um formato fluido, de acordo com a evolução da autonomia de cada
grupo.
As Ações Socioassistenciais serão desenvolvidas através das seguintes estratégias:
I - Expressões Artísticas
11 - Expressões em Linguagens
111 - Expressões Físicas
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IV- Expressões em Jogos e desafios
V- Culinária
1-A estratégia de promoção da Arte em sua dimensão socioeducativa desenvolverá atividades de vivências artísticas utilizando
materiais adequados à necessidade da demanda expressiva de cada usuário, objetivando através desta oportunidade, promover a
percepção de si, de suas vulnerabilidades, riscos cotidianos e abertura a diálogos pertinentes aos objetivos a serem alcançados
individualmente.
Além de se tratar de uma importante ferramenta de percepção de si, e dos conteúdos desintegrados de cada usuário, a arte
também é uma importante ferramenta de promoção cultural, identificações coletivas e até mesmo de promoção de consciência
ambientai.
Essas ações de caráter socioeducativas fundadas no vínculo entre usuário e equipe, são significativas ao desenvolvimento global
do sujeito, para a formação de cidadãos conscientes, criativos e hábil a autossuficiência.
11- A estratégia de promoção de expressões em Linguagens, se efetiva de maneira individual ou grupal, com recursos áudio
visuais, lúdicos expressivos, discussão de situações problemas, e conversas informais, estimulando potencialidades e o processo
reflexivo sobre ações e reações individuais e coletivas. Tem como objetivo desenvolver a atenção e a concentração do usuário em
um momento de diálogo, uma vez que, suas características intelectuais, necessitam continuamente de treinamento como
estratégia a prevenção as situações abandono, violação de direitos e maus tratos. Além disso, a estratégia de expressões em
Linguagens, também auxilia a mediação de todas outras aprendizagens, necessárias que envolvem as habilidades de vida prática
e diária.
111 -A estratégia de expressões físicas na dimensão socioeducativa, compreenderá o desenvolvimento de coordenação motora em
~_ .cronla com a percepção do tempo e do espaço, além do treino de respostas imediatas a vozes de comandos (Psicomotricidade
Funcional), sincronia e trabalho em equipe, que contribuirão com o processo de percepção de si, do outro e da consciência
corporal, de maneira criativa, lúdica e prazerosa. Oferecerá de igual forma, oportunidades socioeducacionais para o
desenvolvimento global, manutenção da saúde e participação efetiva e integral do usuário na sociedade.
IV- A estratégia de expressões através de Jogos e Desafios visa possibilitar o desenvolvimento das habilidades pessoais e sociais
da pessoa com deficiência, utilizando o lúdico como ferramenta de apoio a problematizar a lógica do raciocínio e maneiras de
condução da realidade do usuário diante das situações expressas nos jogos. As intervenções se desenvolvem durante os jogos
(Psicomotricidade relacional), no momento da escolha, estratégias, relacionamento grupal, reações de frustração e alegria, além
de passeios a locais que ofertam espaços para expressões lúdicas. A estratégia tem como objetivo principal, desenvolver
expressões criativas dos participantes, assim como o desenvolvimento de autonomia e autoestima, facilitando o processo de
inclusão e habilidades que previnem situações de abandono e violações de direitos.
V - A estratégia de oferecer oportunidades de acesso a cozinha, promovendo ensinos de culinária aos usuários, objetiva-se no
estimulo e promoção de autocuidado, atividade de vida prática, diária, capacitação profissional, prevenindo situações de
negligencias, abandono e maus tratos à pessoa com deficiência.
VI - Apoio ao transporte, para famílias em situação de vulnerabilidade social, o serviço social através de questionário
socioeconômico, poderá apontar as famílias que realmente necessitam de apoio para que seus filhos/parentes possam frequentar
o serviço, oferecendo ajuda financeira no custeio do transporte de ida e vinda a instituição.
VII - Trabalho em Rede, afim de atender as necessidades do beneficiário como um todo, as equipes poderão realizar
planejamentos, avaliações e discussões de caso, de forma interdisciplinar, buscando equiparar os serviços que acompanham esta
pessoa. Em casos configurados como de saúde mental, onde o mesmo é acompanhado por Ambulatórios de Saúde Mental, bem
- ~moos Cap's, a equipe técnica - instrumental, também contará com a possibilidade na discussão das situações de
'~cdicalizações, oferecendo de forma técnica as características apresentadas pelos usuários medicalizados, tendo em vista a
frequência diária dos mesmos.

/!j
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17 - Planejamento Financeiro Janeiro a Junho de 2019

11/01/2019

Pagina: 1

17.1 - Memória de Calculo

17.1.a - Recursos Humanos

.Descrição I Qtde I Carga I N° Salário Valor % Valor Valor Adic. Salário Décimo Valor
Horária Meses Base Prémio Insalub. Noturno Mês Terceiro 1/3 Férias Semestral

ASSISTENTE SOCIAL I 1 I 30 I 61 1.497,39 0,00 0,00 0,00 1.497,39 1.497,39 499,13 10.980,86

COORDENADOR (A) I 1 I 20 I 61 2.497,41 0,00 0,00 0,00 2.497,41 0,00 797,78 15.782,24

CUIDADOR I 1 I 20 I 61 1.011,96 0,00 0,00 0,00 1.011,96 1.011,96 337,32 7.421,04

PEDAGOGA I 1 I 16 I 61 1.361,16 3,00 0,00 0,00 1.401,99 0,00 0,00 8.411,94

PSICOLOGA I 1 I 12 I ôl 1.164,38 0,00 0,00 0,00 1.164,38 0,00 0,00 6.986,28

Sub - Total J1 5 7.532,30 3,00 0,00 0,00 7.573,13 2.509,35 1.634,23 49.582,36

17.1.b - Encargos Sociais Janeiro a Junho de 2019

Descrição Qtde Valor Cota Saúde Seguro Cesta Vale Vale Valor
FGTS PIS Patronal Ocupac. de Vida Básica Refeição Transporte Semestral

I ASSISTENTE SOCIAL 1 I 878,47 109,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988,28
I

I COORDENADOR (A) 1 I 1.262,58 157,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,40
I

ICUIDADOR 1 I 593,68 74,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667,89
I

IPEDAGOGA 1 I 672,96 84,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757,08
I

I PSICOLOGA 1 I 558,90 69,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,76
I

I Sub - Total J2 5 3.966,59 495,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.462,41
_ .._- -
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17 - Planejamento Financeiro Julho a Dezembro de 2019
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Pagina: 2

17.1 - Memória de Calculo
17.1.a - Recursos Humanos

Descrição IOtde Carga IN° Salário Valor % Valor Valor Adie. Salário Décimo Valor
Horária Meses Base Prémio Insalub. Noturno Mês Terceiro 1/3 Férias Semestral

ASSISTENTE SOCIAL I 1 I I 6 I 1.542,31 0,00 0,00 0,00 1.542,31 1.542,31 0,00 10.796,17 I..•

COORDENADOR (A) I 1 I I 6 I 2.572,33 0,00 0,00 0,00 2.572,33 2.465,15 0,00 17.899,13 I
CUIDADOR I 1 I I 6 I 1.042,31 0,00 0,00 0,00 1.042,31 1.042,31 0,00 7.296,17 I
PEDAGOGA I 1 I I 6 I 1.401,99 0,00 0,00 0,00 1.401,99 1.401,99 467,33 10.281,26

1
PSICOLOGA I 1 I I 6 I 1.199,31 0,00 0,00 0,00 1.199,31 1.199,31 399,77 8.794,94

Sub - Total 1 5 7.758,25 0,00 0,00 0,00 7.758,25 7.651,07 867,10 55.067,67

Total Geral 1 15.290,55 3,00 0,00 0,00 15.331,38 10.160,42 2.501,33 104.650,03

17.1.b - Encargos Sociais Julho a Dezembro de 2019

Descrição Otde Valor Cota Saúde Seguro Cesta Vale Vale Valor
FGTS PIS Patronal Ocupac. de Vida Básica Refeição Transporte Semestral

I ASSISTENTE SOCIAL 1 I 863,69 107,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.040,92 I
I COORDENADOR (A) 1 I 1.431,93 178,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.062,13

I

I CUIDADOR 1 I 583,69 72,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080,46 I
IPEDAGOGA 1 I 822,50 102,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.806,33

I

I PSICOLOGA 1 I 703,60 87,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.215,36 I
Sub - Total 2 5 4.405,41 550,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.205,20

Total Geral 2 8.372,00 1.046,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.667,61
---- ---- ---
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ecursos lI: eracicnars

Descrição Status Qtde UN Valor Unitário Valor Mês Valor Anual I
Transporte usuário 6 UN 250,00 1.500,00 18.000,00 I

R o

Total Geral 18.000,00
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Materiais do Projeto

Descrição UN Qtde Valor Unit. Valor Mês Valor Ano

» ALIMENTOS

BEBIDAS, AGUA, REFRIGERANTES, SUCOS, ENTRE OUTROS
FRUTAS INDIVIDUAL
LATICINIOS, FRIOS E EMBUTIDOS
PAES EM GERAL

UN 400,00 2,00 50,00 800,00
UN 600,00 1,20 50,00 720,00
UN 500,00 2,00 100,00 1.000,00
UN 400,00 2,00 100,00 800,00

300,00 3.320,00Total de Materiais: 4

» HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL UN 288,00 5,00 80,00 1.440,00

Total de Materiais: 1 80,00 1.440,00

» INFORMATICA EM GERAL

SARTUCHO IMPRESSORA HP 60 XL COLORIDO
,_o -::ARTUCHOIMPRESSORA HP 60 XL PRETO

UN
UN

11,00
11,00

85,00
85,00

85,00
85,00

935,00
935,00

Total de Materiais: 2 170,00 1.870,00

Total Geral de Materiais: 6.630,00

SkyWorld Informática e Sistemas Ltda - Tel: (19) 2538-9488 - Skype: skyworld_ti@hotmail.com.br - Piracicaba - SP
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Nome do projeto: 2019 - SPSE PARA PCD E SUAS FAMILlAS CENTRO DIA PARA PCD MENTAL E MUL TIPLA

r
(

11/01/2019

#' /

'/

Plano de Aplicacao Ano do projeto: 2019

Descrição Valor Concedente Valor Proponente Total de Receitas

ENCARGOS SOCIAIS 0,00 24.429,12 24.429,12

RECURSOS HUMANOS 93.706,71 5.233,64 98.940,35

RECURSOS MATERIAIS - CONSUMO 0,00 6.630,00 6.630,00

RECURSOS OPERACIONAIS 18.000,00 0,00 18.000,00

'~.~C:J. (,J, -
JO~' ,ras:> O~

r

Total Geral 111.706,71 36.292,76 147.999,47
.--------~-,q~ :')(11 ç~
- ' !

Lançamentos Mensais - Concedente

Descrição Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
I

ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS HUMANOS 7.808,89 7.808,89 7.808,89 7.808,89 7.808,89 7.808,89 7.808,89 7.808,89 7.808,89 7.808,89 7.808,89 7.808,89

RECURSOS MATERIAIS - CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS OPERACIONAIS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Total Geral 9.308,89 9.308,89 9.308,89 9.308,89 9.308,89 9.308,89 9.308,89 9.308,89 9.308,89 9.308,89 9.308,89 9.308,89

Lançamentos Mensais - Proponente

Descrição Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

ENCARGOS SOCIAIS 2.035,76 2.035,76 2.035,76 2.035,76 2.035,76 2.035,76 2.035,76 2.035,76 2.035,76 2.035,76 2.035,76 2.035,76

RECURSOS HUMANOS 436,14 436,14 436,14 436,14 436,14 436,14 436,14 436,14 436,14 436,14 436,14 436,14

RECURSOS MATERIAIS - CONSUMO 552,50 552,50 552,50 552,50 552,50 552,50 552,50 552,50 552,50 552,50 552,50 552,50

RECURSOS OPERACIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 3.024,40 3.024,40 3.024,40 3.024,40 3.024,40 3.024,40 3.024,40 3.024,40 3.024,40 3.024,40 3.024,40 3.024,40

TOTAL DE RECURSOS DA CONCEDENTE + PROPONENTE: R$ 147.999,47
L- _____ ------ ------ ---- -


