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• DADOS CADASTRAIS DA INST1TUIçAO: 

• Razäo So.óial: Ass.ociaçäo Santa Rita do •Cássia de Capivari. 
• Locahzação Alameda Faustina Franechi Anrncchino, 770 - So Luls - Captvan/SP 
• CNPJ: 51875466/0001-71. 
• Endereco Eletrônioo santaritacaølivari@hotmgiLcom 
• Utilidade Publica Municipal Lei Municipal n°569, de 25.03.11-961.  
• Utilidade PUblica Federal Portaria n° 3415 de 16/1112004 

. DADOS DO RESPONSAVEL LEGAL: 

• Nome: Luci WaI.dmann 
• Cargo; Presidente 
• RG/SSP/$P: 6,060.049-4. 
• CPF: 380761.957-72. 
• Endereço Resi.dencial: Rua Saldanha Marin.ho, 861- Centro., Capivarl-SP. 
• E-mail: Iuciwaldmanncyahoocom,br 

• CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS: 

• Banco: Sicoob 
• Agenda: 319.1-7 
• Conta Corrente:1.789.2 
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l-Apresentacão 

A Associaçäo Santa Rita de C.ássia foi fundada em 18 de maio de 1960 no 

Municipio de Capivari, através das Sra. Antônia Correia e Sra. Faustina Franchi AnicchinQ 

em parceria corn a Igreja CatOl.ica, Mattiz de. So:Joo Batista, lniciou os trabalhos 

atendendo 50 farnilias carentes nurn total de 317 pesoas, da cornunidade. 

Em janeiro de 1962, inaugurou sua urnasede na Rua Saldanha Marinho, e em abril 

do mesmoano, foi inaugu'rada a sue sede definitiva em ume chácata denorninada chcara 

Sac José. 

Corn o passar dos anb, houve a necessidade de se adequar as Leis e Diretrizes. 

Atualmente a Entidade atende em Regime de Acoihimento Institucional e tern per 

finalidade amparar e acother criancas e adolescentes de ambos os sexos, garantindo a 

convivéncia entre irmaos, conforme previsto na Lei 12010/09- que dispOe sobre o 

aperfeiçoarnento da sistemática prevista para garantia do direito a convivéncia familiar a 

todas as crianças e adolescentes, na forma prevista pela Lei no  8069 1  de 13 de juIho do 

1990, Estatuto da Criança e do Adolescerite. A Entidade possui capacidade para 20 

acoihidos acoihe atualmente 15 crianças e adolescentes de ambos os sexos, que säo 

acoihidas por determinaçao judicial e encaminhadas. polo Conseiho Tutelar. 

Hoje a Associacao. Santa Rita dc Câssia, esta sendo di gida por uma diretoria 

escolhida pela sociedade e que se renova a cada biênio conforme determinaçâo do seu 

prôprio estatuto, 

Em suma a Entidade Santa Rita de Câssia desde sue fundaçao, tern como 

finaUdade minimizar o alto indice de crianças e adolescentes quo vivem em situacäo de 

risco acoihendo-as e obedecendo as diretrizes de protecao, excepcionalidade, 

provisoriedade 0. transitoriedade. A diretriz do trabaiho consiste em proporcionar urn tar, 

mesmo que provisOrlo, corn caracteristicas do proteço e moradia, visäiido a garantia de 

direitos a convivëncia familiar e comunitária, visando preferencialmente o fortalecimento 

dos vInculos na famUia biológica ou extensa. 

Busca-so também a parUcipaço do Poder PUblico representado através das 

Secretaries do Governos e do CMDCA nas questöes que envolvarn o acothirnento de 

crianças e adolescentes, corn a oferta de politica publicas que possam contribuir na 

quaflctade do atendimento e investimento na farnilia para o breve retorno des crianças e 

adolescentes ao seio familiar. 
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II- Apresentacâo e Identificacäo do Piano de Trabaiho. 

Responsável Técnico 

NOME: Silvia Elaine LimadosSantos 

FORMAQAO PROFISSIONAL: Assistente Social 

NO DO REGISTRO PROFISSIONAL: CREE.SS: 56.473 

CARGO: Assistente Social, 

EMAIL: tecnicasantarita©gmailcom 

NOME: Aline Sabbg Domingos 

FORMAçAQ P.ROFISSIONAL: Psicôloga 

No DO REGISTRO PROFISSIONAL; CRP: 06/1298.57 

CARGO: PsicOloga Fortalecimento deVinculos Farniliares e Gomn1trios, 

EMAIL: tecnicasantaritagmaI,com 

NOME: Fabiana Marchioreto 

F0RMAcA0 PROFISSIONAL: PsicOloga 

NO DO REGISTRO PROFISSIONAL: CRP: 061135782 

CARGO: Psicologa institucional 

EMAIL: tecnicasantarita@qrnail.com  

NOME: Markecele Nunes P. Carvalho 

FORMAcA0  PROFISSIONAL: Assistente Social 

No DO REGISTRO PROFISSIONAL: CREESS: z53.686 

CARGO: Coordenadora 

EMAIL: tecnicasantaritagmail.corn 
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J ustificativa 

A situação socioeconômica de urna parcels significativa da. populaco b:rasileira se 

configura o quadro de pobreza dramático, atingndó princi.palmente a poputaçao de baixa 

renda gerando assm a desigualdade, vulnerabilidade social 0 a desagregacào social, 

vitimizando prinoipalmente as crianças .e adolescentes 

C direito da famflla a. proteçäo do: Estadc é reconhecido pla convençäo sobre Os 

diretos da oriahça, Constituiçào li3ras,ileira, de 19.88 (art226), pelo EstatutO da :Criaflca  e 

Adolescente (ECA) e pela Lei Orgànica da Assistén.cia Social (LOAS). Diante de situaçôes 

de risco social e vulnerabitidades as famlilas precisam ser apoladas pelo Etado e pela 

sociedade para cumprirern sues responsabilidades. As politicas de apolo a famlRa vis.am a 
superaco de vulnerabUidade e riscos vMdos 'por cada familia, favorecendo e ampUando 

os recursos sácios culturais, materials, simbOlicos e afetivos que contribuem pars o 

fortalecimento dos vinculos e do direito a convivència familiar e comunitãria. 0 afastamenth 

de sua familia de origem como forma de proteção so deve ser efetivado quando ha 

Situ.acao de Risco e Desproteçao e que afetem a integrid.ade do desenvolvirnento da 

crianca e adolescente, ou eja, onde.todas as tonttivas:.já fQfl esgotadas. 

Em surna, a atndimento da Assoôlaco Santa Rita de Câssia constitul-se na 

aproximaçâo a vinculaço da rede de service, barn coma a integraco corn a famIlia, 

primando pelos direitos estabelecidos pelo ECA, LOAS e Constituiçao, efetivando o direito 

dessas crianças e adolescentes ne situação de proteçâo e cuidados a excepcionalidade no 

auto grau de complexidade. 

Objetivo Geral 

Oferecer protoçäo integral a todas as crianças/adolescentes acolhidas na lnstituiçäo, 

encaminhadas palo Conselho Tutelar e/ou pela Vra da .lnfância e Juventude, 

proporcionando meihor qualidade de Vida, corn atendimento psicossocial, ambiente 

acoihedor, preparando-os para retorno ao convMo familiar, quer seja em familia de origem., 

extensa ou substituta, visando sempre qua o aoo(himento seja provisório, excepcional e 

transitrio, garantindo assim qua a criança a o adolescente se desenvolvarn em urn 

ambiente familiar de proteçäo e cuidados sempre dando oportunidade a eles de tar 
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qualidade de vida, além de que exercam a direito a convivéncia comunitária 

Objetivo Espe.cifico 

• Envolver a rede de servtços bern coma a comunidade, .nos projetos de prote.çao as 

crianças e adolescentes, através das escolas., creches, pastas de sade areas de 

lazer,, esportivas e outros; 

Fa.rtalecer as vncuLos familiarøs através de visitas domiciliares, apolo pra 

reorganizaço da familia natural ou extensa a em casos especificos., as familias 

substitutas determinadas judicialmente em preparaçâo para adoco; 

Informar ao Poder Judiciário o fortalecimerito dos vinculos familiares e possiveis 

desacolhimentos seja corn retorno para farnilia natural, extensa ou substituta; 

Ressaltar o trabalho em Rede corn as Secretarias Municipals, Consoiho Tutelar, 

Vara da lnfânca e Juventude e a comunidade em geral; 

• Manter interface corn o CREAS para garantir o atendimento social as familias dos 

acolhidos, visando trabaihar os conflitos farniliares para a reconstrução da dinâmica 

na familial e fortalecimento dos vmnculos afetivos; 

• Encaminhar as crianças e adolescentes para atendirnento medico, odontolôgico 

psicolOgico utilizando a rede de serviços ou particular sempre que necessârio: 

• Manter instalaçOes adequadas a habitabilidade, corn a higiene do lar e pessoal, 

salubridade e segurança. 

• Funcionar 24 horas par dia; 

Buscar junto A comunidade parcerias corn empresas au atravês de voluntários;. 

• Desenvolver corn as crianças e adolescentes programas que visem chance de 

transformar valores e culturas, através de dinâmicas que estirnulem a autoostima, 

respeito e solidariedade; 

Propiciar suporte emocional,, social, educacional e cognitivo necessrio ao resgate 
da autoestima, através do fortalecimento de vincutos famUares e comun:it&io; 

• Iniciar a acompanhamento familiar apôs a chegada da criança e adolescente ao 

serviço de acoihimento; 
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- Cap&a: equipada corn bancos e altar; 

Lavanderia: máquina de lavar, tanque, mesa; 

- Rouparia: mesa,  roupas, varat, mesa de passar; 

Area externa: playground  corn piscina do areia, gtmgern, qUartinho do dispensa; 

- Area verde: jardim; 

- Salas de TV. 

- Salas de estoque de roupas, produtos de higiene e IiMpez6, artigos para festas 

ABRANGENCIA TERRITORIAL 

Conforme Estatuto interno a Entidade acolhe oriancas e adolescentes do Municiplo 

de Capivari, Ward a Mombuca, 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

A lnstituiçäo atualmente tern capacidade para acolher 20 .crianças e adolescentes 

de ambos as sexos na faixa etária de 0 a 17 anos e 11 meses. Durante ô ano do 2017 

fi atondido uma media do 18 crianças/adoloscontos par més, e nómero total de 

atendimentos fol de 27 criancasfadolescentes no ano, sendo quo duas adolescentes 

não gerararn Guia de AcoIhimento 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

Trabaiho social: 

• As familias so atendidas através de entrevista técnica domicUlar, atendirnento social 

individual e em grupo. 

• Articulaçäo corn os demäis serviços da rede sóoio assistencial local - Conseiho. Tutelar 

e a Vara da Infncia e da Juventude, Secretarias Municipais eou'tros; 
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• Proporcionar o restabelecimento dos vincuks farniliares e rethtegraçäo ao rneio social; 

• Incentivar o fortalecimento dos vinculos familiares, par meic de visitas sernanais ao 

abrigo; 

• Utilizar a visita domiciliar como recurso para conhecer .0 contexto e a dinrnioa. familiar 

e identificar demandas, necessidades, v.ulne.rabilidades e risoos. A vis.ita possibilita urna 

aproximaçäo corn a farnilia e a construção de urn vinculo de confianca, necessârio pare a 

desenvolvimento do trabaiho; 

'• Encarninhamento aos recursos da comunidade sempre que se fizer necessârio de 

acordo corn dernandas identificadas co.nio geraço de trabaiho e renda, educaço de 

jov.eris.e ad.ultos, etc.; 

• Avaliaço e elaboraço de relatOrio tcnico de cada caso a Vera da lnfância e 

Juventude; 

• Quando a reintegraço familiar for considerada a mèlhor medida, a preparaçäo pare o 

retorno devorâ incluir urna crescente participaçâo da familia na vida da criança e do 

adolescente; 

• Informar ao Poder Judiciário quardo se faz necessro a integracao em farnilia 

substituta visto que se esgotou as possibilidades de retorno a famitia de origem; 

• Promover urn processo de desligamento gradativo corn a preparo da 

criança/adolescente, em especial aqueles que perrnanE cerarn por urn longo periodo; 

• Preparar os educad ores/cu idadores e dernais crianges/edolescontese que flcarâo na 

lnstituiçào para a desligamento dacjuele quo estarâ saindo; 

• Acompanhar Os egressos; 

• Potencializar e investir na familia para recebera criança/adolescente. 

RQtinas diárias executadas: 

• Despertar e banho: para aqueles que estudarn pela manhã as 51130rnin. Para 

aquetes que estudam a tarde, permite-se a despertar mais tarde. 

• Ban ho: as 7h para as crianças de 00 ate 03 anos, 

• Café da manhâ: pare aqueles que estudam pela rnanh.ä 4se 6h. Para os demais ate 
as 9h. 

• Banho: des 10h as 1 Oh3Omin para aqueles que estudan 6 tarde.. 
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seräo inseridas na Educação Formal ou Especial (APAE). 

Sempre que possivel, a familia de origErn. OU .éxténs:a, será envolvida no 

acompanhamento escolar .das crianças e adolesc.entes,. lncentivandø, inclusive, sua 

participacao nas reunlOes e comemoraçOes esco:.lares 

A agenda e atendimentos são de acordo corn a necessIdade e rotina individual de 

cada criança ou adolescentes, sendo que pode haver irnp.revistos que faz se necessário a 

mudanca no horâri.o. 

:SaCi.de 

Para os exames laboratoriais: de acordo corn agenda médica oulaboratorlal, 

Para Cursos proflssionalizantos e de eapacitaçäo: horrio de.finid.o. pela. 

escola/instituição ofertante. 

As crian gas/ad olescerites que tern necessidade realizam semanalmente 

atendimentos psicológicos sendo eles individuais ou em grupo ofertad.o pela rede do 

municipio e individual pela rede privada (voluntarios); 

• 	Acompanhamento familiar, corn as cuidadoras ie em grupo de crianças e/ou 

adolescentes pelas psicólog.as dä Entidade; 

• 	Os funcionários são orientados sobre a importncia de urn ambiente saudável 

através da higlene no trato corn as criancas e adolescentes, prevenindo acidentes e 

doenças infecciosas, virais, bacterio.lOg.icas e alérgicas, 

• 	Manter atualizada a pasta médica individual das crianças sobre a atuat situao de 

saüde, controle de vacinas e outros, notificando o pediatra responsável sob.re  qualquer 

anormalidade. 

• 	Avaliar através de orientação especializada urn programa de nutrição adequada em 

quantidade e quaUdade as criänças, e ter urn coritrole de etoque e compras de alimentos 

e validades de produtos. 

• 	Despertar nas criarças valores •de comportamento alirnentar sadio e nutritivo, 

orientando a cozinheira quanto ao preparo do cardãpio e quanto a limpeza e conservaçao 

dos alimentos no ambiente em que ha o preparo dos mesmos. 

• 	As crianças / adolescente são estirnuladas a hâbitos corretos de htgiene pessoal e 
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ambiental 

Todas as crianças/ adolescentes são assstidas corn tratamento bucal, sendo ele 

ofertad.o pela redo municipal ou particular (voluntârlo.$). 

Seguem os atendirnentos abaixo: 

-Psicôlogo; 

-Ps iquiatra Infantil; 

-Dentista; 

-Nutricionista; 

-Fisiote rape uta; 

.-Fohoaudiologo; 

-Hid rog nástica; 

-Terapeuta Ocupacional; 

-Medicos de diferentes especialtdades (cohforme nécessidade). 

Recreapäo: 

Atividades de cultura e lazer: 

• Participam das festividades culturais real.izadas nos Municipios de abrangéncia 

(Capivari, Rafard e Mombuca) e as religiosas conforme a necessidade e vontade 

individual de cada criança/adolescente. 

• A lnstltuicao promove atividades de lazer pela cidade como passelos a praca, 

lanchonetes, sorveterias, parque ecolágico, cinema, teatro, campo de futebol, entre 

outros. 

Nas férias escolares são realizadas excursöes fora da cidade como: shopping, 

parques, zoológicos, museus, exposicôes, restaurantes e outros:, mediante a 

autorizacao Judicial. 

-Para essas atividades são utilizados recursos financeiros da Entidade Cu são ofertados 

por voluntârios e pelo municlpio (nos casos de alguns passeios). 

Objetivo da Atividade 
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institucional. Nesse sentido, deve ser viabitizado a acesso As atividades de sua reiigiá.o, 

bern como o direito de não participar do atos religiosos e recusar  instrução ou orie.ntação 

retigiosa que não the seja sign ificativa. 

Visitas gssistidgs as c.riancas/adó,lescorites: 

São .reatizadas sernanatmente aos sábad.os das 13h as 15h podénda haver 

exceçes. As visitas são monitoradas pelas psicölogas. Os farniliares quo reaUzam a visita 

são apenas os que próximos ou faziarn parte da rotina da criança ou adolescente antes do. 

acothimento evitarido assirn a perca do vInculo existente. Todo f4mili.arr que. reatiza as 

visitas passa anteriormente por urna escuta corn a equipe técnica do servico, onde thes 

sâo informados seus direitos e responsabitidades, assim como Os dos acoihidos, onde 

reconhecem a orientação mediante o preenchirnento de urn termO de responsabitidáde que 

fica anexado ao prontuário individual do cada criançaladolescente. 

As crianças/adolescentes poderão reaUzar visitas em finais do semana e feriados as 

familias interessadas pela guarda, corn autorizaço do Juizado da Infância e Juventude 

quando se inicia o trabatho de reinserçäo familiar, 

PROJETOS: 

Avatiacào 

-ReuniOes periôdicas corn Equipe Técnica, corn monitores, educadores, cuidadores para 

avatiação sobre o comportarnento das crianças e adolescentes, discussão e meihor 

direcionamento do trabalho; 

- ReuniOes sempre quo necessário corn a diretoria; 

-ReuniOes corn a rede de serviços, 0 Os parceiros envolvidos para etaboracao, 

acompanhamento e avaliaçâo do Plano Individual de Ateridimento de cada 

crianca/adolescente; 

-ReuniOes corn o Poder Judiciério pare avaliaçao e dirocionarnento do cada criança e 

adotescente acolhido, 
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qualidade de vida, além de ..garantir aos mesmos lqup exe.rçam o direito a convivência 

comunitâria. 0 Pàdrinho ou Madrinha podera contribuir no desenvolvirnento do afllh:ado 

nos âmbitos afetivos, escolar, de lazer, profissional e cuidados corn a saüde. Todos os 

envolvidos participarâo de Oficinas de Esciarecimento e re.ceberâQ.acompanhamento da 

equipe técnica, par8 poder construir e estreitar Os laços afetivos de forma consciente e 

saudável. 

0 projeto já fol UtizadO nas cornemoraçOes fêstivas .de Natal e Ano Novo em 2016, 

no decorrr do ano de 2017 fol observdo que a projeto será mals efioaz se tiver como ' 

foco principal os adolescentes, .grupos de irmos e crianças e/ou blescerites quo estäo 

acoihidos a mais de dOis anos, sendô assim esse será o foco principal do projeto para o 

anode 2018. 

3- "Projeto Lugar do Brincar, Aprender e se Desenvolver" 

0 projeto serà implementado no ano de 2018 através da verba do FMDCA. Ele 

consiste em aprimorar o projeto de fortalecimento de vinculo; capacitar e aprimorar a 

equipe que trabaiha na entidade; fazer a manutençäo e pequenos reparos na estrutura 

fisica do prèdio da entidade; viagens, passelos e cursos ao acoihidos; e a contrataQäo de 

urn Pedagogo para auxiliar na rotina escolar das criancas  e adolescentes, pois muitas 

chegam a esta lnstituiçào corn defasagern escolar, no ,  conseguindo alcangar o rendirnetito 

esperado para faixa etária. Muitos genitores no acompanhavam as atividades escolares 

dos flihos, ocorrendo a evaso escolar, fator que interfere no aprendizado. 

Para que a Entidade con.siga oferecer urn suporte na area educacional, urn 

pedagogo realizarA urn trabaiho focado nas dificuldades escolares dos acoihidos, 

acompanhando-os nas rotinas escolares, Este profissional também trabalhará de forma 

direta corn os cuidadores, àuxiliando na resoluco de conflitos, regras e. distribuiçao das 

tarefas. A tnstituicao recebe muitos trabaihos voluntários, o pedagogo poderâ acompanhar 

e adequar Os trabalhos realizados corn as reals necessidades da casa. 

RECURSOS HUMANOS: 



AssoclAcA o 
Alameda Faustina Franchl Annichino, 770— Chácra 5oiosé - Capivari - So Paulo 
telefone adminitratvo(09) 3491-1543 / Télefone te1enarketin (0i9) 342S75 

hscrita no CNPJ (MF) 51.87$.466/0001-71 - Fundatis em ,Ô510 
Declarada de Utlildade PCibllca •Muniipal através•dàLeI Munitpal M 569.•de25431961. 

Vinculo corn 
Quanti Carga a 

dade Cargo Funço horéra: ntidado: 

-Elaboracao do projeto politico- 
pedagogico do serviço;. 

-Acompanhamento psicossocial 
das •criancas/ ou a.dolescentes e 

suas rospectivas familias, visando 
reintegraçao familiar; 

-C.apacitacao e acompanharnento 
dos funcionrios; 

-Atuac.ào em redo nos Servicos dé 
garantias de direitos, 

encarninhamento e reunlOes para 
estudos de casos, 

01 Coordenador 
-Relatórios de acompanhamento 
demonstrando a situacao de cada 
criança ao judici:ário e Ministérlo 

02 Psicôlogo Piblico. 

-Desenvolvimento da autonomia da 
crianca I ou ado tescente em 
processo de desligamento, 

01 AssIstente -Fortalecimento e construço do 
04 Social vinculo corn a farnilia do origern ou 3.0 horas 

ad:otiva semanais Empregaticlo 
—RPA 

Lavar, passar e organizar as 
roupas dos acothidos assim como 
todas as roupas de cañ'a, mesa e 

ban.ho da entidade, 44 horas Empregaticto 
01 Lavade;ra  semanais - CLT 

Mantem limpeza e a organhzacäo 
da entidade. 44 horas EmpregatIcio 

01 Faxineira  semanais - CLT 
Auxiliar 44 horas: Empregaticlo 

01 administrativo I 	-Organizaçao do documen.taço, semanais - CLT 



ASS0c1AçAO 
Alameda Faustina Franchi Anrcchlno, 770 — Chcura 53oJOS Capivarl —Sao Paulo, 
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arquivos efinaticas. Alérn de 
assessorar a Equipe. Téonica e 
Diretoria em suas atribuço.es 

espeeuficas 

Realiza as refeOesestipuldas; 
Responsabila pela hIgEenIzaço 

dos alim.entos.e limpeza da cozinha 
de acordo corn a vigiläncia sanitária. 44 horas Empregaticlo 

- 0.2 Cozinheira sernanais _CLI 

-Acompanhamento ra vid.a cotidiana 
d'a criança/ou adoles.cente no que 

tangealirnentaçao, higiene, sde e: 
educaçao; 

-Orgariizaçao doespaçofisico e 
atividades especificas a idade da 

crianca/ ou adoscente; 

-Garantir a proteço e dar subsidlo 
para a Criança lou adolescente 

enfrentar a realidade vivenciada, 
fortalecendo a autoestima; 

-Preservar a história de va das 
crianças e adolescentesatravés de 

fotos do seu deserivolvimento 44 horas Empregaticio 
11 Cuidador  semanais -CLT 

PREVISAO 0R9AMENTARIA ANUAL 

DESPESAS COMER1AiS I ADMINISTRATIVAS 

Salaries e Ordenados Vale Alirnentaço 

Férias Serv. Prest. Terceiros PJ 

13 ° aI6rio Serv, Prest. TerceirosPF 

1 NSS Despesas CartOrios 

FGTS 

Prêmios De Seguros 

Despesas. Automotivas (rnanutençao) 

PIS $/Folh 



AssocIAcAo SANTA RITA DE CASSIA 
Alamedo Foustina Fr. anclil Annho, 770 Chóara 5oJo5ê- Capivari - 5o P.Aulo. 
i&efbneadminotrativo: (019) 341-154 / TeIeone tIernrket1ng (Q19) 492-275 

Inscr)ta no ONPJ (MF) 51,875465/0001-71 - Fundada em 1805.1960 
Ueclarada de Utilidade PObSca Munidpal atravê. do Lei Municipal nt' 559, de 7.5 03.1961. 

Despesas De Viagem 

Telefone 

 1/3 Férias 

D. S., R 

Energia Elétrica Avislo. Prévlo 

Despesas Postais 

I mpressos o Materials de EscritOrio 

Prev.-  Social 

Festas /Eventos/C.onfraternizaçao 

Vale Transporte Manutenco lmOvel 

Despesa corn Cornbustivei.s Dlespesas Festa de Santa Rita 

IPVA Despesa material construço 

Materiai 	Dlversos 

Despesas Divorsas 

Supermercado e Padaria 

Mat. Eltricos e Eletrónicos. 

DespesaIs'—A-  Atividades Recreativas 

Despesas Tributárias 

Medicarnentos e Farmácia Iipostos. e Taxas Dlvérsas 

Gas 

600 I000,00 

*0 cronograrna estimado de desembolso dos recursos Municipal consid.erao valor de 
R$310.000,00 

Roferencias: 

BRASIL. Estatuto da Criança e adolescente, LEI 8069/1990, 

BRASIL. Orientaçöes Técnicas Serviços de Acoihimento para Criança e adoIscentes, 2009. 

BRASIL. Norma QporacionalBásica de Recursos Humanos do SUA$ NQB-RH/SUAS.2006. 

BRASIL. Tipificaço Nacionalde Servlços Socloassistencials, 2013. 

Capivari,.. Tr de Janeiro de 2018. 

Luci Waldmann 
Presidente 
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