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Plano de Trabalho 2020 

SERVIÇO: Proteção Social Especial - alta complexidade 
FONTE: Termo de Colaboração Federal Nº 183/2020 - COVID19 

I - IDENTIFICAÇÃO 
CNPJ: 02.556.317/0001-34 

Executora: Vila da Fraternidade Ana Jacinta - Associação de Atenção ao Idoso 

Endereço: Av. Aide Caciatore Roque, nº 350 

CEP: 19064-410 BAIRRO: Conj. Hab Ana Jacinta 

Tel. (18) 3909-4363 / 3909-2107 

e-mail: viladafraternidade@bol.com.br Site: www.viladafraternidade.com.br 

Imóvel: (X) Próprio ( ) Cedido ( ) Alugado 

Carga Horária de funcionamento semanal: ininterrupto - 24 horas 

Quantos dias na semana funciona: 7 dias 

Data da Implantação (DD/MM/AAAA): 29/05/1998 

Nome do Representante Legal: PABLO FELIPE SILVA 

RG: 26.574.043-5-SSP/SP CPF: 253.255.108-94 

H - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: 
( ) Proteção Social Básica 
( ) Proteção Social Especial - média complexidade 
(X) Proteção Social Especial - alta complexidade 

IH - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - MODALIDADE ATENDIMENTO: 
Acolhimento de idosos independentes em unidade casa-lar sendo 2 moradores, com 
características domiciliar assegurando a convivência familiar, de amigos e pessoas de 
referência de forma continua, bem como acesso as atividades culturais, educativas, 
lúdicas e de lazer na comunidade. Com capacidade para 40 idosos de ambos os sexos, 
seguindo as normas da vigilância sanitária, devendo ser assegurado o atendimento de 
qualidade e personalizado. 

IV - IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR TÉCNICO DO SERVIÇO 
Nome completo do Coordenador: Ana Paula Cabral de Melo 
Formação: Serviço Social 
Número do Registro Profissional: CRESS 42.529 
Telefone do coordenador para contato: (18) 3909-4363 
e-mail do coordenador: viladafraternidade@bol.com.br 
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V - DIAGNÓSTICO: 
No Brasil, segundo o IBGE, a quantidade de pessoas idosas chega a 10% da população, 
pode ser considerada uma das maiores populações idosas do mundo, ultrapassando a 
França, Itália e Reino Unido. A população de idosos no Brasil poderá chegar a mais de 30 
milhões em 2025. No município de Presidente Prudente, que possui uma população por 
volta de 33.035 idosos representando 15% da população segundo a SSPP (sistema SEADE 
de projeções populares). A projeção segundo o órgão é que nos próximos anos a 
população acima dos 65 anos mais que dobrará para isso o envelhecimento requer 
planejamento para atender a demanda. 
Em consequência a essa necessidade de atenção, as instituições de longa permanência 
surgem como oportunidade de garantir uma maior qualidade de vida aos idosos, 
suprindo suas necessidades de moradia, alimentação saudável, cuidados diários e 
garantia dos direitos fundamentais. Sabe-se que a atividade do fazer humano é 
essencial ao equilíbrio físico, psicoemocional e social do idoso, na medida em que 
favorece o continuar vivendo, mesmo que fatos negativos possam interpor-se ao 
processo de envelhecimento estimular o idoso a continuar a fazer planos, estabelecer os 
contatos sociais, tornando-o ativo, participante de sua comunidade, autônomo, aos 
olhos da sociedade, um velho sem o estigma de velho. 
É o que a Vila da Fraternidade Ana Jacinta - Associação de Atenção ao Idoso há 21 
anos busca proporcionar aos idosos do município Presidente Prudente. 
Na atualidade diante do exposto de uma pandemia onde o grupo de risco é justamente 
o público atendido pela Entidade, faz-se necessário adequações e mudanças para 
proteger, orientar sobre o contágio. 
Soluções práticas e emergenciais serão tomadas a fim de preservar os idosos e 
profissionais, e com isso esperamos ter impactos positivo diante das medidas tomadas. 

VI - DESCRIÇÃO DA META: 
Meta pactuada de atendimento direto mensal (nº de Usuários): 40 
Capacidade de atendimento mensal: 40 

VII - PÚBLICO ALVO 
Acolhimento institucional para pessoa idosa com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, 
independentes, do município de Presidente Prudente. A Natureza do acolhimento 
deverá ser provisória ou excepcionalmente, de longa permanência quando esgotada as 
possibilidades de auto - sustento e convívio familiares. É previsto para idosos que não 
dispõe de. condições para permanecer com a família, convivência de situação de 
violência e negligência, em situação de abandono, com vínculos familiares rompidos ou 
fragilizados. 

VIII - OBJETIVO GERAL \: 
Acolhimento de idosos, em regime de proteção integral, em ambiente sociolodequodo, 
Contribuindo para a prevenção do agravamento das situações de risco, de ne~:ligência, 
violência e ruptura de vínculos e favorecendo o resgate e a manutenção dos \,fnc:::ulos 
familiares e comunitários. ~ . ·,'\ 

"---:~ 
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IX-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Objetivos 

específicos 

Meta Metodologia/ 

Estratégias 

Acolhimento 
Efetivação do 
direito à vida, 
saúde, 
educação, 
cultura, lazer, 
cidadania, 
liberdade, 
dignidade, 
respeito e 
convivência 
familiar e 
comunitária, 
restabelecer 
vínculos 
familiares/soei 
ais, possibilitar 
a 
convivência 
comunitária 

Palestras sobre 
direitos, 
articulação em 
rede e 
desenvolvimen 
to de ações e 
atividades que 
envolvam a 
família e a 
comunidade. 

Periodi Resultados esperados Profissional 

cidade Envolvido 
Quantit Qualitativos 

ativos 

Contín 100% Acolher com Equipe 
uo dignidade, multidiscipli 

prioridade e nar 
segurança em 
amplo aspecto. 

Longevidade Preservar a Desenvolver Contín 80% Desenvolver Equipe 
identidade e atividades que uo condições para multidiscipli 
a privacidade estimulem a independência e nar 
dos idosos autonomia dos o autocuidado 
acolhidos, idosos, a fim de de cada idoso 
assegurando potencializar acolhido. 
a todos um aos mesmos a Prevenção e 
ambiente de independência manutenção 
respeito e funcional, a individual 
dignidade autoestima e o 

interesse pela 
vida. 

Promover a Com o Atividades e Contín 80% Preservação e Equipe 
convivência objetivo de dinâmicas em uo fortalecimento do multidiscipli 
mista entre os boa grupo. convívio nar 
idosos convivência comunitário. 
institucionalizad entre os 
os moradores, 

companheiris 
mo e 
redução de 
conflitos 

Nutrição Orientação e Palestras Trimestr 100% Garantir a Nutricionist 
avaliação educativas e ai segurança a 
nutricional pesagem nutricional ~ 

pensando · no 
público atendid'éQ · e 

\ ·. 
suas \ ·· ·· ... 
individualidades. -... 

' - . \, .. ) 
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Qualidade 
vida 

de Valorização 
pessoal 
humanização 
e dignidade 
da pessoa 
idosa 

Dinâmicas, 
roda 
conversas, 
grupos 
operativos, 
Exercícios 
físicos, grupos 
de 
psicomotricida 
de, dança 

Seman 
de ai 

sênior 

80% Potencializar 
aptidões, 
autonomia, 
oportunidades de 
valorização do 
indivíduo. 

Equipe 
multisciplin 
ar 

Cultura e Lazer Sociabilizaçã Passeios 
o, senso visitas 
comunitário e 
integração 
do meio 

e Seman 
ai e 
mensal 

80% Proporcionar 
vivências, 
entretenimento, 
convivência e 
motivacão. 

Multidisci 
plinar 

Saúde Curativa e Consultas 
preventiva 

de Contín 
rotina e uo 
especialidades 
, palestras de 
educação e 
prevenção 
integral a 
saúde 

100% Redução do risco 
de doença e de 
outros agravos e 

Ass. 
Social 
E 

o acesso às Cuidadore 
ações e serviços s 
para a promoção 
e recuperação. 

Reuniões Avaliação, Reuniões de Mensal 100% Interação, troca Multidiscipli 
aprimoramen equipe, de , de experiência, nar 
to, troca de família e de semest transmitir 
informações. moradores, e rol conhecimento. 

demais serviços 
sócioassistênci 
ais. 

X - METODOLOGIA DE TRABALHO 
Neste período tivemos alterações nas atividades desenvolvidas na entidade, 

evitando aglome·rações, sendo assim as atividades em grandes grupos foram suspensas, 
quando as necessidades dividimos em pequenos grupos, e uma atenção maior ao 
trabalho e atendimentos individuais. 

O recurso destinado será de grande importância para a continuidade dos 
serviços, através dele teremos o custeio dos Equipamentos de proteção individual, 
necessário no dia-dia para proteção dos idosos e da equipe de trabalho, contratação 
de recursos humanos para orientação e cuidados, contratação de porteiros através de 
serviço de terceiro jurídico para um controle de entrada e saída da entidade e um 
auxiliar de limpeza, utilidade pública para a manutenção da limpeza e higiene das 
moradias e espaços comum, além da aquisição dos móveis e itens para adequação de 
casas para isolamento de novos acolhimentos ou casos suspeitos. 
Conforme plano de contingência, a Vila da Fraternidade contará com 3 casas, 
destinada para casos suspeitos e confirmações, os idosos ficarão nesses espaços sem 
contato com os outros moradores conforme orientação dos órgãos de saú~e, assim 
como o companheiro de casa, obrigatório o uso de máscaras constante por toda 
equipe de trabalho e quem mais precisar adentar à entidade, intensificação da~mpeza 
de pisos, corrimãos, maçanetas e demais itens de constante contato diário, aferi~ão-.da 

-.. .... ) 
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temperatura corporal de todos os idosos duas vezes ao dia e monitoramento de suas 
condições de saúde pelos cuidadores. 

-i. FISIOTERAPIA: oferecida duas vezes por semana (segunda e quarta feira). 
Pensando no bem estar físico, a fisioterapeuta trabalha o fortalecimento muscular, 
equilíbrio estático e dinâmico, melhorando a funcionalidade para realização das 
atividades diárias, respeitando as limitações de cada um. Atividades 
desenvolvidas ao ar livre e com o devido distanciamento. 

~ TRABALHO PSICOLÓGICO: com o objetivo de ofertar o serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos na área de Psicologia Social, atuando com idosos e 
familiares, além de colaborar na execução dos projetos, programas e ações 
descritos, focando sempre na promoção e na qualidade de vida dos usuários. Os 
atendimentos serão individuais para oferecer acolhimento e orientação aos idosos 
residentes para prevenir doenças e recuperar funções psíquicas e os recém 
chegados favorecendo a adaptação. E em pequenos grupos com o devido 
distanciamento com a finalidade de trabalhar sentimentos e necessidades além 
do convívio harmonioso dentro da entidade. 

~ TRABALHO SERVIÇO SOCIAL: com o objetivo de viabilizar conquistas de direitos dos 
idosos, o trabalho é voltado para a prestação de serviços, programas e projetos e 
benefícios para os usuários. Acolher o idoso, escutá-los, proporcionar o 
desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social. Orientar e encaminhar sobre 
a rede de serviços locais; orientação sociofamiliar, fazer o acompanhamento dos 
encaminhamentos realizados; elaborar relatórios e prontuários dos residentes; 
orientar quanto ao acesso à documentação pessoal. Elaborar programas e 
projetos, desenvolvendo atividades de convívio, como uma forma de organizar a 
vida cotidiana dentro da instituição proporcionando o exercício da cidadania, 
pela defesa dos direitos dos idosos. 

-4. NUTRIÇÃO: Trabalho tem o compromisso de proporcionar uma alimentação 
saudável aos idosos, com qualidade e segurança alimentar, contribuindo para 
que os mesmos mantenham a saúde, além de organizar os serviços de nutrição, 
avaliação e acompanhamento do estado nutricional dos moradores. 

XI - AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTÁGIO COVID 19 

A fim de reduzir os riscos de transmissibilidade e apoiar o distanciamento social, 
primando pela segurança e saúde dos idosos acolhidos e dos profissionais várias medidas 
serão tomadas em caráter emergencial alcançando assim a totalidade dos serviços, 
visto que os serviços de acolhimento são locais de alto risco. 

O recurso será destinado, para compra de EPls, materiais de higiene e limpeza e 
utilidade pública para manutenção e desinfecção dos espaços comum e moradias da 
entidade visando assegurar a continuidade dos serviços, contratação de ~r:n cuidador 
para orientação e cuidados, contratação de porteiros e um auxiliar de limp,ezq através 
de serviço de terceiro jurídico para controle de entrada e saídas e limpeza daS·'r.rôr-q_dias. 
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As visitas de familiares, e pessoas conhecidas foram suspensas, e o contato feito 
apenas por telefones e redes de comunicação, assim como visitas de pessoas 
desconhecidas na parte interna da entidade. 

Saída dos idosos, somente quando for estritamente necessário, e de forma 
agendada e todos serão transportados com o veículo da entidade a fim de se evitar o 
transporte público. 

Acompanhamento psicológico e social mais intenso, o idoso tende a se deprimir 
por não ter o contato com a família e ter restrição total à parte externa. 

XII - ARTICULAÇÃO EM REDE 
"'4- CRAS - Centro de referência de Assistência Social 
·4- CREAS - Centro de referência especializada de Assistência Social 

·'.d,. Secretaria da Assistência Social 

·.J.. Faculdades Locais 

~ Organizações Religiosas 
·,;i. Grupos da Sociedade Civil 

,!4- Ministério Público 

-:.J.. Rede de Saúde Pública 
O objetivo é atender o idoso de forma plena tanto nas suas necessidades de saúde 
quanto nas necessidades sociais, criando um sistema de proteção baseado nos 
princípios da descentralização e intersetorialidade dos serviços. A periodicidade é feita 
conforme a necessidade dos idosos, a demanda maior se faz para o serviço de saúde, 
referenciado no UBS do bairro Ana Jacinta. Ao se avaliar as situações de 
vulnerabilidade contempladas no atendimento articulado da rede verificou-se uma 
melhora imprescindível nas questões de registros das informações existentes nos 
documentos realizados pelos profissionais que compõem a rede. 

XIII - CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO DE USUÁRIOS E FAMÍLIAS (VIDE 
RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/09 DE 11/11/2009) 

Condições de Acesso: 
-i- Acima de 60 anos 
'*- Independentes 

Formas de Acesso: 
J. Por requisição de serviços de políticas públicas setoriais 
·i- CREAS 
-~ Demais serviços sócioassistênciais, 
:L- Ministério Público ou Poder Judiciário 
J. Busca espontânea 

XIV -RESULTADOS ESPERADOS/ AQUISIÇÕES DOS usu\'ruos 
·4. Prevenir a disseminação do vírus · · .. 
·4- Prevenir a contaminação dos idosos e profissionais · · · ... 
-'4- Idosos e profissionais orientados acerca de contágio e prev~nção. 
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XV - RECURSO HUMANOS 

Custo 

Cargo Formação Carga Anual* do Fonte de Financiamento 
Horária Funcionário 

e vínculo 
Quantidade % 

1 
Assistente Superior 30 h R$ 26.170,46 57,51% Termo de Colaboração 
Social CLT Municipal e 42,49 % e Recurso Próprio 

1 
Auxiliar Médio 40 h R$ 23.356,52 60,16% Termo de Colaboração 
Administrativo CLT Municipal e 39,84 % e Recurso Próprio 

1 Auxiliar Geral Médio 44h R$ 20.105,99 54,71% Termo de Colaboração Emenda 
CLT impositiva e 45,29% Recurso Próprio 

1 
Assistente Superior 40 h 

R$ 44.128,28 49,85% Termo de Colaboração Emenda 
Administrativo CLT impositiva e 50, 15% Recurso Próprio 

1 Coordenadora Superior 40 h 
R$ 37.179,31 59,18 % Termo de Colaboração 
CLT Municipal e 40,82 % e Recurso Próprio 

1 
Cuidador de Médio 40 h R$ 24.919,58 36,12% Termo de Colaboração Emenda 
Idoso CLT impositiva e 63,88% Recurso Próprio 

1 
Cuidador de Médio 40 h 

R$ 26.294,43 100% Recurso Próprio 
Idoso CLT 

1 
Cuidador de Médio 6Xl R$ 28.269.93 53,02% Termo de Colaboração Emenda 
Idoso (noturno) CLT impositiva e 46,98% Recurso Próprio 

1 Cozinheira Médio 12 X36 R$ 20.812,89 66,06 % Termo de Colaboração Federal 
CLT e 33,94 % Recurso Próprio 

1 Cozinheira Médio 12 X36 
R$ 24.061,82 57,14 % Termo de Colaboração Federal 
CLT e 42,86 % Recurso Próprio 

1 Motorista Fundamental 40h 
R$ 23.778,12 100% Recurso Próprio 
CLT 

1 Psicóloga Superior 30 h 
R$ 25.270,56 100% Recurso Próprio 
CLT 

1 
Auxiliar de Médio 44 h 

R$ 18.113,62 l 00% Recurso Próprio 
Limpeza CLT 

1 Nutricionista Superior 20 h R$ 21.577,64 100% Recurso Próprio 

Cuidador de : R.$ ·10.000~00; 
100°/4 T .·. ~~ê(flf · .. ~..;: .-, ~ ·, ·•· · 

1 
Idoso Médio ;6Xl . CLT ... -(-::' -Fid~;~ .. ;:;;,:;i:;\s;;;::;:~'.:~i::L: , 
(noturno) 29/04/2020)(}'.. i~··:~{t'"-:J?C::t-r,:,-:::}·'. 

Total de Funcionários: 15 
Funcionários com Pós Graduação: 01 
Quantidade de Estagiários: O 
Quantidade de Voluntários: 06 
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XVI - RECURSOS A SEREM UTILIZADOS 
ESTRUTURA FÍSICA: 
A base da arquitetura consiste num projeto integrado, onde as casas foram construídas 
lado a lado e possibilitam a convivência de dois moradores em cada unidade. As casas 
têm 38,00m2, com quarto, banheiros adaptados com barras de segurança, sala, cozinha, 

área de serviço e varanda. Assim as casas tornam-se apêndice dos espaços de uso 

coletivo, como refeitório composto de cozinha e banheiro, biblioteca/ sala de artes, salão 

de convivência, sala de convivência e jogos, sala do Serviço Social, sala de atendimento 
psicológico, sala da administração, sala da coordenação e nutricionista, sala de 

medicação e espaços ao ar livre (academia, praças e jardins). 

RECURSOS MATERIAIS: 
-:J, Sala da Coordenação e Nutrição - 2 computadores, 1 impressora, mesa, jogo de 

sofá, ventilador, armário de madeira e frigobar. 
~i Sala do Serviço Social - armário de aço, fichário de aço, mesa de madeira, mesa 

de computador, computador completo, impressora, cadeiras, 1 sofá com 2 lugares 

e ar condicionado. 
"4-- Sala da administração - 3 armários de aço, fichário de aço, mesa de madeira, 

ventilador, cadeiras, 2 computadores, 2 impressoras, 1 notebook, 1 celular, 2 

monitores de câmera de segurança, ar condicionado e cofre de aço. 
·,1~ Cozinha- 01 geladeira comercial, 02 freezers, 01 câmera fria, fogão industrial, 

forno, mesa de ferro. 
·t Refeitório- mesas tampo de mármore, cadeiras, ventiladores, bebedouro, TV . 
.,-4- Sala de medicação- geladeira, ventilador, aparelho de inalação, estetoscópio, mesa 

de madeira, cadeira, balança, aparelho de pressão, armário de aço, fichário de aço, 

duas longarinas. 
-~ Biblioteca- cadeiras, ventilador, computador, mesas, estante para os livros, jogos, 

armário de madeira e material para artesanato. 
·,11, Sala de atendimento psicológico: um jogo de sofá, duas poltronas, uma mesa, três 

cadeiras, um computador com impressora, um ventilador, um armário. 

·:d,. Salão de beleza: uma cadeira para cortes de cabelo, uma cadeira ~~ra tratamento 
com podólogo, uma bancada com espelho, um jogo de sofá, cadeiras :e.ventilador. 

·,J, Cozinha terapia: uma mesa e cadeiras, armário, utensílios dornésticosópia, fogão e 
'- 

eletrodomésticos. 
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,4- Depósito: um armário com portas, armário aberto, fichário de metal e mesa. 
,J, Salão de convivência: armário de aço, mesas, cadeiras, ventiladores, mesa de 

sinuca. 
'4- Sala de convivência: dois jogos de sofás, estante, TV, DVD, home theater, radio, 

mesas, ventiladores, poltronas e jogos. 

-,!J, Espaço Ecumênico: Altar e cadeiras. 

XVII- AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS 
A avaliação do serviço e projeto será feita continuamente no decorrer do ano com toda a 

equipe, idosos e Diretoria a fim de verificar se os objetivos da entidade estão sendo 

atingidos. Será verificado o interesse e desinteresse, observação durante a realização das 

atividades, assiduidade, comprometimento. Serão utilizados como instrumentais: 

reuniões, relatórios de acompanhamento, entrevistas individuais e de grupo, assim 

trazendo parâmetros que auxiliem futuros projetos e permitam que estes sejam 

elaborados e executados com excelência, eficiência e eficácia. 
Utilizaremos como indicadores: Satisfação e desempenho da equipe e dos idosos; grau 

de interesse dos idosos; demonstração do fortalecim~.to dos vínculos familiares. 
/ 

.// f 

/ rsidente )en;e, 22 de maio /d~_JQ~:-, 

~J:2.~d'i: -!----------~---' ------ 
Técnico~esponsável 'residente da Entidade .r • 

Diana Canrila Alexandre /Pabll, Felipe ,,Sifva 

/ 
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PLANILHAS ORCAMENT ÁRIAS 

XVIII - Demonstrativo de Custos Apurados 

Categoria da Despesa Categoria do 
Produto Especificação do Produto 

Recursos Humanos 
Salário, 13° 

férias e rescisão 
contratual. 

(Cuidadora de Idosos) 

Serviços de 3º 
Pessoa Jurídica Empresa Jurídica (Porteiros e Auxiliar de Limpeza) 

Encargos sociais (INSS e 
FGTS) 

ISS, -Cuidado ra de Idosos, Porteiros Auxiliar de 
Limpeza 

Utilidade Pública (Água) 
Material 
Permanente Moveis Cômoda 

Material de 
Consumo 

Consumo (Colchão com revestimento, travesseiro com 
revestimento, toalha de banho, lençol, fronha) 

EPis 
Máscara Tripla/ Mascara PFF2/ Protetor dos Pés/ 
Aventais Laváveis/ Macacão. Bota de pvc Cano 
curto, Jaleco de Tecido, Termômetro. 

Limpeza 

Agua Sanitária/ Alcool (Gel; Líquido 70% )Balde/ 
Bucha/ Cloro/ Desinfetante/ Detergente/ Esfregão/ 
Lixeira/ Luva (Procedimento; Látex)/ Multiuso/ 
Pano Multiuso (Flanela;/ Papel Higiênico/ Papel 
Toalha/ Pulverizador/ Saco p/ Lixo/ Sabão 
(Pedra; Pó ou Líquido)/ Sabonete Líquido/ Touca 
Descartável / Rodo/ Vassoura; Pano de chão/ 
Touca Descartável. Máscara descartável. Suporte 
de papel toalha. Suporte para álcool em gel e 
sabonete Liquido 

Descartáveis 
Copo descartável/ Marmita de isopor com tampa/ 
Colher e Garfo para refeição/ guardanapo de 
papel. 

Higiene Pessoal 
o, condicionador, creme dental, 
idratante corporal, escova de 

t2a~~ 
Técnico Responsáve 

Diana Camila Alexandre 
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XIX - Recursos Financeiros Previstos - 2020 

Cofinanciamento 

Municipal Privado Total 
Programa Emenda Estadual Impositiva Federal 

FMAS Federal Empresa Pessoa física Próprio 
FNAS 

Proteção Especial R$ R$ R$ R$ R$ de Alta 80.000,00 88.000,00 6.000,00 147.864,00 19.500,00 R$ 17.500,00 R$ 369.136,00 R$ 728.000,00 
complexidade 

Total R$ R$ R$ R$ R$ R$ 17.500,00 R$ 369.136,00 R$ 728.000,00 80.000,00 88.000,00 6.000,00 147.864,00 19.500,00 

XX- Cronograma de Desembolso do Recurso Federal Covid-19 

ITEM 1° Parcela 2° Parcela 3° Parcela 4° Parcela 5° Parcela 6° Parcela TOTAL 

Recursos R$ R$ 1.240,00 R$ 1.240,00 R$1.240,00 R$ 1.240,00 R$ 2.870,00 R$ 9.070,00 Humanos 1.240,00 

Serviços de R$ R$ 3º Pessoa 9.300,00 R$ 9.300,00 R$ 9.300,00 R$ 9.300,00 R$ 9.300,00 R$ 9.300,00 55.800,00 Jurídica 

Encargos R$ R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$1.750,00 R$ 2.680,00 R$ 
Sociais 1.750,00 11.430,00 
Utilidade R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 4.680,00 Publica 

Material de R$ R$ 1.930,00 R$ 2.930,00 R$ 2.930,00 R$ 2.930,00 R$ 370,00 R$ 
Consumo 1.930,00 13.020,00 

Material R$ R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 Permanente 1.000,00 

Total R$ R$ 
16.000,00 16.000,00 

a~ 
Técnico Responsáv'el "- 

Diana Camila Alexandre <r • 
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Xl- Plano de Aplicação do Termo de Colaboração 

CATEGORIA DE DESPESA VALORANUAL 

Recursos Humanos R$ 9.070,00 

Utilidade Publica R$ 4.680,00 

Serviços de 3° Pessoas Jurídica R$ 55.800,00 

Encargos Sociais R$ 11.430,00 

Material de Consumo R$ 13.020,00 

Material Permanente R$ 2.000,00 

TOTAL R$ 96.000,00 

Presidente Pr rdente , 22 de Maio de 2020. 

12~- /,rL..,-..,._&-',0< 

Técnico Responsáve 
Diana Camila Alexandr ..- J 
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