PLANO DE TRABALHO 2019
1 – DADOS CADASTRAIS
INSTITUIÇÃO PROPONENTE: LAR VICENTINO

CNPJ: 44.442.804/0001-16

ENDEREÇO: Rua Altino Vaz de Mello, 2.800.
CIDADE: Penápolis

UF: S/P

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL:
Benone Soares de Queiroz Junior
CARTEIRA IDENTIDADE / 8.462.182-1
ÓRGÃO EXPEDIDOR: SS/P

CEP: 16300-000

TELEFONE: 3654 1683

CPF: 061.628.818-22

NACIONALIDADE:
Brasileiro

Email: larvicentinopen@terra.com.br
Site: www.larvicentinopenapolis.org.br

DATA DE INICIO E TERMINO DO MANDATO:
Inicio 01/01/2018 a 31/12/2019
CARGO:

FUNÇÃO: Presidente

ENDEREÇO: Av: Santa Clara, 447 apt. 1101- Centro
CIDADE: Penápolis

UF: S/P

CEP: 16300-047

TELEFONE: 3653 5853 / Email: benonesoares@gemail.com

NOME DO RESPONSAVEL PELO EQUIPAMENTO ONDE O SERVIÇO É REALIZADO: Edivaldo Bonfim dos Santos
NOME DO RESPONSAVEL PELO SERVIÇO: Dulcinéia Teixeira
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2 – IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA

TITULO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Janeiro a Dezembro 2019

TIPO DE SERVIÇO: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Abrigar pessoas com 60 anos ou mais de ambos os sexos do Grau I (pessoas
independentes, mesmo que requeiram uso de equipamento de auto ajuda) e Grau II (pessoas com dependentes em até 3 atividades como: alimentação,

mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo ou alteração cognitiva controlada) triadas, avaliadas e aprovadas pela equipe técnica e
administrador, por se encontrarem de acordo com o atendimento oferecido, enquadrado no perfil do Estatuto Social da Instituição e amparado nas leis
de proteção ao seguimento, que visa a atendimento a idosos em situação de vulnerabilidade, não capazes de prover seu sustento ou cuidados pessoais
básicos. Sem distinção de preconceito de origem familiar, raça, cor, sexo, religião e outras formas de descriminação.

3. JUSTIFICATIVA: O Lar Vicentino de Penápolis, fundado em 1938 atende neste endereço desde 1975, sendo a única entidade que presta assistência
na cidade, tem como proposta atender 56 idosos de ambos os sexo, na faixa etária de 60 anos ou mais em regime residencial. O atendimento é
realizado de forma integral, visando oferecer alimentação, vestuário, medicamentos, atendimento médico, fisioterapeuta, social, psicológico e
terapêutico ocupacional, a idosos com perda ou fragilidade de vínculos afetivos e sociabilidade.
A Entidade desenvolve o Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, de acordo com a Resolução nº 109 do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), de 11 de novembro de 2009, visando à garantia de privacidade, respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de ciclos
de vida, raça/etnia, religião e gênero.
O objetivo é atender pessoas idosas independentes e/ ou com algum grau de dependência, com os vínculos familiares fragilizados ou rompidos;
pessoas idosas que não dispõem de condições para permanecer com suas famílias, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de
rua e abandono.
Devido à carência de instituições na região, a entidade atende pessoas idosas de outras localidades. Devido ao bom trabalho desenvolvido e de
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qualidade que reflete na procura por vagas.

O trabalho desenvolvido o prolongamento é envelhecimento com dignidade e qualidade de vida. Sendo assim a entidade propõe atender seus
usuários em consonância com as legislações que asseguram os direitos desse segmento.

4. OBJETIVOS:
4.1 OBJETIVO GERAL:

• Oferecer atendimento a idosos de ambos os sexos com 60 anos ou mais em regime residencial, com grau de dependência I e II, que estejam
em vulnerabilidade social, para que recebam cuidados com o seu bem estar geral, saúde, alimento e lazer assegurando-lhes seus direitos.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Acolher e garantir proteção integral;
Fortalecer e preservar os laços e vínculos familiares, promovendo ações que envolvam a interação entre os mesmos;
Estimular a participação na comunidade, através de atividades significativas e passeios;
Promover o acesso a renda; a previdência Social e Justiça, e aos demais órgãos de sistema de garantia de direitos e demais politicas publicas
setoriais;
Fortalecer o seguimentos desenvolvimentos das aptidões, capacidades e oportunidade para que o individuo façam escolhas com autonomia;
Diminuir os estigmas e estereótipos negativos com relação ao envelhecimento;
Promover acesso a programações culturais, atividades internas e externas, de lazer de esporte, relacionando-as a interesses, vivencias, desejos e
possibilidades;
Promover momentos de descontração, de interação entre grupos, de desinibição, de socialização entre pares, de momentos expressivos
realizados de forma prazerosa, desafiantes e que levam a novas descobertas;
Oferecer assistência religiosa àqueles que desejarem de acordo com as suas crenças;
Proporcionar um envelhecimento mais longo e saudável;
Promover convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência, e entre a comunidade;
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•
•

Desenvolver condições para a sua independência nas atividades de vida diária e atividades de vida prática;
Dar continuidade ao trabalho de parcerias junto as escolas e grupos de trabalho objetivando a integração com as gerações: crianças,
adolescente e idoso, pois além de dividir experiências, onde podem ambos podem compartilhar atividades e interesses.

5. PÚBLICO-ALVO:

•

Pessoas com idade de 60 anos ou mais, de ambos os sexos do Grau I (pessoas independentes, mesmo que requeiram uso de equipamento de
autoajuda) e Grau II (pessoas com dependentes em até 3 atividades como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo
ou alteração cognitiva controlada)triadas, avaliadas e aprovadas pela equipe técnica e administrador, por se encontrarem de acordo com o
atendimento oferecido, enquadrado no perfil do Estatuto Social da Instituição e amparado nas leis de proteção ao seguimento, que visa a
atendimento a idosos em situação de vulnerabilidade, não capazes de prover seu sustento ou cuidados pessoais básicos. Sem distinção de
preconceito de origem familiar, raça, cor, sexo, religião e outras formas de descriminação.

6. META DE ATENDIMENTO:

• Atender 52 idosos em situação de risco, em longo prazo em regime residencial, oferecendo proteção integral.

7. ABRANGENCIA GEOGRAFICA:

• Atender Penápolis e Municípios vizinhos quando se faz necessário, como: Avanhandava, Alto Alegre, Barbosa, Braúna.
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8. METODOLOGIA:

Atividades a serem desenvolvidas:
• Atividades Inter geracionais: É um meio de trazer a convivência entre gerações que favorecem a troca de experiências e o enriquecimento mutuo.
As gerações mais velhas têm a função de transmissão de conhecimentos e saberes, as mais novas podem ser transmissoras de conhecimentos e
promotoras de bem estar.
Responsáveis: Terapeuta Ocupacional, Psicóloga, Assistente Social e Fisioterapeuta.
Periodicidade: 01 vez ao mês
•

Dinâmicas em grupo: Resgate da história de vida dos idosos para que eles revivenciem suas experiências e emoções, compartilhando com o grupo
proporcionando melhora na autoestima e no vínculo interpessoal.
Responsáveis: Terapeuta Ocupacional, Psicóloga e Assistente Social.
Periodicidade: 02 vezes ao mês

•

Atividades recreativas: Através de planejamento, procuramos envolver o maior número possível de idosos na participação das atividades,
proporcionando momentos de competitividade e alegria, gerando descontração e extroversão, além de evidenciar uma melhora na autoestima de
forma saudável no combate à vida ociosa, considerando as limitações fisiológicas dos mesmos.
Responsáveis: Terapeuta Ocupacional, Psicóloga, Assistente Social e Fisioterapeuta.
Periodicidade: 04 vezes ao mês

•

Atividades externas a instituição: Passeios culturais e de lazer, serão realizados para estimular a convivência com a sociedade, realidade e
autonomia, além de proporcionar ao idoso bem estar, momentos de descontração e resgatar conhecimentos.
Responsáveis: Terapeuta Ocupacional, Psicóloga, Assistente Social e Fisioterapeuta.
Periodicidade: 01 vez ao mês (podendo haver alterações conforme convites recebidos).
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•

•

•

Atividades físicas: Através das atividades físicas para os usuários de diferentes limitações são realizadas caminhadas pelas extremidades da
entidade tal como a utilização da praça de exercícios ao ar livre e alongamentos, com o objetivo de manter a integridade física e articular do idoso
assim como a socialização entre eles.
Responsáveis: Terapeuta Ocupacional, Psicóloga e Fisioterapeuta.
Periodicidade: 08 vezes ao mês
Ações Comemorativas: Serão organizadas festividades em datas comemorativas, com a participação da comunidade e familiares para que os
idosos possam vivenciar cada data sem perder as referências cronológicas, além de ser um momento diferenciado dentro da rotina da entidade.
Responsáveis: Equipe Técnica e funcionários.
Periodicidade: 10 ações anuais (podendo haver alterações).
Orientação Familiar: Serão realizadas reuniões para conscientização do fortalecimento de vínculo entre idoso e familiares, visando à melhora no
estado emocional, comportamental e na saúde como um todo.
Responsáveis: Assistente Social, Terapeuta Ocupacional, Psicóloga, Fisioterapeuta e Enfermeira.
Periodicidade: a cada seis meses (ou quando houver necessidade)

Especificação das atividades:
Trabalho Social: O trabalho da Assistente Social é voltado para a prestação de serviços, elaboração de programas e projetos e benefícios para os (as)
idosos (as). Devem estar pautada no Código de Ética da profissão, bem como em consonância com seu projeto ético-político profissional. De acordo
com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009), no acolhimento institucional deve ser desenvolvido um trabalho social, no qual os
profissionais devem acolher os idosos, escutá-los, proporcionar o desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social. Orientar e encaminhar sobre
e/ou para a rede de serviços locais; fazer o acompanhamento dos encaminhamentos realizados; elaborar relatórios e/ou prontuários dos/as residentes;
executar o acesso à documentação pessoal; deve se articular com a rede de serviços socioassistenciais, bem como todos os serviços ofertados pelas
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políticas públicas; proporcionando o exercício da cidadania, pela defesa dos direitos dos idosos e por fim também devem manter a articulação com os
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Para efetivar os direitos dos idosos institucionalizados, o/a assistente social dispõe da Lei de
Regulamentação da Profissão – Lei nº 8.662/93.
Trabalho Documental: Prontuários e relatórios mensais, relatando os atendimentos e trabalhos profissionais para os órgãos vinculados a entidade
como prestação de contas dos serviços ofertados.
Terapêuta Ocupacional: Na terapia ocupacional é realizado anamnese e posteriormente avaliação. O atendimento é realizado em grupo ou individual
de acordo com a necessidade de cada um, é fundamental que as atividades sejam significativas, pois serão inseridas no dia-a-dia, reorganizando o
cotidiano dos idosos. Podendo ser atividade de vida diária, atividade de vida prática, atividade expressiva, cultural, cognitiva, lúdica, artesanal, motora,
sensorial, etc. É importante também avaliar e prescrever a necessidade de tecnologia assistida, adaptações ambientais, que podem auxiliar na
independência do idoso compensando as capacidades ausentes ou deficientes.
Assistência a Saúde: A equipe de saúde é composta por: enfermeira, auxiliares em enfermagem, cuidadores de idosos e médico, tem como objetivo
oferecer ambiente seguro e acolhedor, garantir serviços de atenção integral que atendam as necessidades em estado de vulnerabilidade; promover o
conforto e a dignidade de seus usuários. A enfermeira elabora as escalas mensais das funcionárias da área, é responsável pelos prontuários, planeja,
executa e avalia o serviço de enfermagem e as rotinas técnicas. Os cuidados diários da enfermagem correspondem a: higiene corporal e oral (limpeza
diária das próteses dentárias, unha, barba, etc.); auxilio na locomoção aos cadeirantes e com dificuldades físicas; medicação e dieta conforme
prescrição médica, identificação dos diagnósticos de enfermagem, terapia medicamentosa, auxílio na alimentação; verificação de sinais vitais e banho
de sol. Os cuidados com a saúde são realizados diariamente 24 horas por dia. Quando o profissional da enfermagem atua junto à pessoa idosa
residente em uma ILPI, esse trabalhador tem condições de tornar esse cuidado/atendimento/assistência mais humanizado, acolhedor, avaliativo,
integral, podendo contribuir para a melhoria da qualidade de vida do idoso.
Fisioterapia: No setor de fisioterapia é realizada uma avaliação física, através de informações da história da moléstia pregressa e atual colhidas
diretamente com o idoso ou com seu responsável, para assim ser definida sua conduta fisioterápica. Logo após são realizados atendimentos individuais
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conforme necessidade e queixa de cada idoso.
No setor são utilizados recursos de eletroterapia, cinesioterapia, termoterapia e fisioterapia respiratória, nas diversas patologias existentes. Também
são realizados atendimentos no setor de hidroterapia, na praça de exercícios e atividades em grupo por vários locais na entidade (ex. caminhadas). Os
tratamentos são realizados até a melhora do quadro clinico do idoso, facilitando assim o retorno as suas atividades de vida diária e melhorando a
qualidade de vida.
Nutrição: A nutricionista tem como papel fundamental na organização dos serviços de nutrição, avaliação e acompanhamento do estado nutricional
dos idosos. Com um padrão alimentar equilibrado pode se proporcionar melhor condição de saúde e contribuir diretamente na prevenção e controle
das principais doenças que acometem os idosos, como: constipação intestinal, excesso de peso corporal, dislipidemias, hipertensão arterial, diabetes,
osteoporose e prevenção de úlceras por pressão, entre outras. Para que a vida longa desejada por todos seja prazerosa e não onerosa. O cardápio será
elaborado conforme a dieta de cada usuário, com verduras e legumes doados e comprados, oferecendo uma alimentação de qualidade, rica em
vitaminas e proteínas. A área nutricional inclui a limpeza dos alimentos, o armazenamento de forma adequada e a descontaminação. Os pacientes que
utilizam sonda também terá a alimentação preparada de forma especial. São oferecidos diariamente: café da manhã, lanche matinal, almoço, café da
tarde, jantar e ceia.
Equipe Técnica: Quinzenalmente serão realizadas reuniões para discussão de estudos de caso e mensalmente serão realizadas reuniões da equipe
Técnica com a administração para análise das ocorrências relevantes.
Voluntários: Grupos de serviços e pessoas da comunidade que realizam atividades de integração tais como: Atividades manuais, cortes e tinturas de
cabelos, podologia, grupos de orações e atividades recreativas.
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9. RECURSOS HUMANOS:
NOME

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

FUNÇÃO NO PROJETO

CARGA HORÁRIA/FONTE VÍNCULO
DE PAGAMENTO
(CLT, PRESTADOR DE
SERVIÇO, VOLUNTÁRIO)

Edvaldo Bonfim dos Santos

Superior

Administrador

40 horas/ recurso próprio

CLT

Aline Ramos Vieira

Superior

Auxiliar Administrativo

39 horas / recurso próprio

CLT

Solange Franco Marques Pontin

Ensino Médio

Auxiliar Administrativo

39 horas/ recurso próprio

CLT

Dulcinéia Teixeira

Superior

Assistente Social

15 horas/ convenio Est.

CLT

Cintia Cristina dos Santos

Fundamental

Copeira

14 horas/ recurso próprio

CLT

Aparecida Souza de Oliveira

Fundamental

Cozinheira

14 horas/ recurso próprio

CLT

Selia Regina Atanazo

Fundamental

Cozinheira

37 horas convênio Mun.

CLT

Marcia Helena Martins Feltrin

Ensino Médio

Cuidadora de idoso

26 horas/ Recurso próprio

CLT

Marta Bambolin

Ensino Médio

Cuidadora de idoso

38 horas/ convênio Fed.

CLT

Paulo Henrique Bertola

Ensino Médio

Cuidador de idoso

34 horas/ recurso próprio

CLT

Vanderleia Lima dos Santos

Ensino Médio

Cuidadora de Idoso

34 horas/ recurso próprio

CLT

Fabiane Ap. Pagote

Ensino Médio

Cuidadora de Idoso

34 horas/ recurso próprio

CLT

Viviane Priscila Gonçalves

Ensino Médio

Cuidadora de Idoso

34 horas/recursos próprio

CLT

Marlon Kelvin da Costa

Fundamental

Motorista

07 horas/ recurso próprio

CLT
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Ana Cristina Teixeira

Fundamental

Serviços Gerais

35 horas/convênio Mun.

CLT

Fernanda Pires Gallinari

Fundamental

Serviços Gerais

26 horas/ convênio Est.

CLT

Rosimar Matiuso de Oliveira

Fundamental

Serviços Gerais

32 horas/ recurso próprio

CLT

Marcia Rodrigues Meira

Fundamental

Serviços Gerais

34 horas/ recurso próprio

CLT

Virginia Aparecida Matos

Fundamental

Serviços Gerais

38 horas/ convênio Fed.

CLT

Adriana Scarso dos Reis

Fundamental

Serviços Gerais

32 horas/ recurso próprio

CLT

Vania Guimarães Torciano

Superior

Terapeuta Ocupacional

18 horas/ convênio Est.

CLT

VOLUNTÁRIOS

QUANTIDADE

EXPECIFICAÇÃO

HORAS

DIAS

E.C. C(Encontro de Casais
com Cristo)
Igreja Mudança de Vida

De 15 a 20

02 horas

01 vez ao mês

15

Café da tarde aos sábados para comemorar
os aniversariantes do mês.
Café da tarde e evangelização.

02 horas

01 vez ao mês

Trabalhos Manuais
Legião de Maria

12
10

Realização de bordados e costura.
Terço e cânticos.

03 horas
01 hora

01 vez na semana
01 vez por semana

Cabelereiros
Podóloga

04
01

Realização de tinturas e cortes.
Cuidados com os pés

03 horas
03 horas

De 3 em 3 meses
01 vez ao mês

Médico

01

Atendimento.

02 horas

02 vezes ao mês
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10. ESTRUTURA FISICA: Contamos com um pavilhão principal com 2.000 metros quadrados, dividido em um salão de convivência, 01 ala masculina
com 07 apartamentos sendo: 01 apartamento duplo com 08 camas e dois banheiros e 05 apartamentos simples com 04 camas e um banheiro cada,
02 apartamentos com banheiros, sendo um masculino e um feminino e cinco camas para descanso dos idosos do centro dia, 01 ala feminina com 07
apartamentos com 04 camas e um banheiro cada, 02 banheiros (masc/ fem.), 01 sala de enfermaria, 01 sala de reuniões, 01 escritório, 01 cozinha e
refeitório, 01 sala de assistência social, 01 sala de psicologia, 01 sala de terapia ocupacional, 01 sala de fisioterapia e mais áreas externas. Tudo
atendendo as normas da Vigilância Sanitária e a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais resolução 109, de 11 de novembro de 2009.

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

SEMANA:

SEGUNDA a SEXTA

MANHA

TARDE

Banho, café da manha, lanche matinal, almoço,
atendimentos da terapeuta ocupacional, Psicóloga,
fisioterapia, enfermagem e cuidadores. Atividades de
recreação, passeios.
Obs.: A assistente Social nas segundas, quartas e sexta
atende no período da manhã.

Café da tarde, jantar, ceia, atendimento de cuidadores e
enfermagem. Atividades realizadas por voluntários, escolas,
grupos de serviço.
Obs.: A assistente Social atende nas terças e quintas atende no
período da tarde.

12. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação se dará por meio de analises dos aspectos qualitativos e quantitativos, dos relatórios técnicos, reuniões entre as equipes,
envolvimentos dos idosos atendidos, e serão verificados a partir dos seguintes itens:
- Conhecimento e envolvimento nos fatos que acontecem no Brasil e no mundo por meio de pessoas, veículos de comunicação disponíveis
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diariamente.
- Integração com a comunidade através de atividades externas e visitas na entidade.
- Conscientização da importância da familiar, favorecendo a afetividade entre os mesmo.
- Facilidade da família ao acesso sobre todos os aspectos de vida de seu parente dentro da instituição.
- Inserção na rede de serviços de saúde, educação, cultura, esporte e lazer.
- Possibilidade de proporcionar a manter contatos com amigos e parentes.
- Participação em atividades internas e externas.
- Estimular a participação de grupos voluntários, envolvidos com a casa.

13. RESULTADOS ESPERADOS:

Indicadores Qualitativos

Indicadores Quantitativos

Meios de Verificação

-Acompanhamento
multidisciplinar
após
abrigamento do idoso.
-Fortalecimento do vínculo familiar.
-Melhorar a qualidade de vida diária, proporcionando
ambiente saudável e seguro.
-Promover acessos a benefícios e serviços sócio
assistenciais.
-Contribuir para um processo de envelhecimento
ativo, saudável e autônomo.
-Assegurar o espaço de encontro intergeracionais de
modo a promover a sua convivência familiar e
comunitária.

-Que através das atividades realizadas pela
equipe, 70% dos usuários desenvolvam
condições para independência, autonomia
e autoestima;
-Fortalecer e preservar os laços e vínculos
familiares de 60 % dos idosos;
-planejamento de atividades com 70% dos
idosos, atendendo suas necessidades e
interesses.
-Que 80% dos idosos atendidos possam ter
um convívio social;
-Redução das situações de vulnerabilidade
social, através do desenvolvimento de

-Registro de atendimento;
-Registros de visitas familiares e da
comunidade;
-Relatório de atividades e evolução;
-Ficha para acompanhamento de cuidados
médicos;
-Relatório mensal dos atendimentos.
-Discussão de estudo de casos.
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atividades com as comunidades e
gerações, proporcionando trocas de
experiências e vivencias, fortalecendo o
respeito e a solidariedade.
14. PARCERIAS ENVOLVIDAS:
SEDS – Secretaria de Desenvolvimento Social
MDS – recursos financeiros
SASC – Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Secretaria Municipal de Saúde - Pronto Socorro (emergências)
Santa Casa de Penápolis (internações), Serviço de Ambulância.
Hospital Psiquiátrico (internações)
Ambulatório de Saúde Mental - tratamento Psiquiátrico
UBS – Unidade Básica de Saúde
AME- ambulatório médico de especialidades.
Hospital de Câncer de Barretos e Jales.
Clubes de Serviços
Empresas do Município
SENAC
Escola FUNEPE
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15. PLANO DE APLICAÇÃO:

Natureza da Despesa

Recurso Municipal

Recurso Estadual

Recurso Federal

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

R$ 28.000,00

R$ 59.690,64

R$ 29.604,00

R$117.294,64

TOTAL GERAL:

R$ 28.000,00

R$ 59.690,64

R$ 29.604,00

R$117.294,64

Natureza da Despesa
RECURSOS HUMANO

Recurso
Municipal
(R$)
R$ 22.392,00

CUSTEIO: combustível/lubrificantes, material de construção para R$ 5.608,00
manutenção e reparos, material de expediente, material gráfico, material
para manutenção, gás de cozinha, gêneros alimentícios, material de
limpeza, material para copa e cozinha, materiais descartáveis (copos,
pratos e outros), material de higiene, roupas( cama, mesa, banho,
vestuário, tecidos e aviamentos), materiais didático /pedagógico,
materiais terapêutico(EVA, cartolinas, canetas diversas, lápis diversos,
colas, tecidos, tintas diversas), e outros.
SERVIÇOS DE TERCEIROS: manutenção de veículos, manutenção de
equipamentos, manutenção do prédio, telefone, despesas com
capacitação de funcionários, despesas postais, outros.
TOTAL GERAL:

R$ 28.000,00

Recurso
Estadual
(R$)

Executor

Recuso
Federal
(R$)

Total

Executor

Total

(R$)

R$ 47.760,00

R$ 23.688,00

R$93.840,00

R$ 11.930,64

R$ 5.916,00

R$23.454,64

R$ 59.690,64

R$ 29.604,00

R$ 117.294,64
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ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL
ITENS DE
DESPESAS
RECURSOS
HUMANOS
CUSTEIO
TOTAL:

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

R$
1.866,00
R$
467,00
R$
2.333,00

R$
1.866,00
R$
467,00
R$
2.333,00

R$
1.866,00
R$
467,00
R$
2.333,00

R$
1.866,00
R$
467,00
R$
2.333,00

R$
1.866,00
R$
467,00
R$
2.333,00

R$
1.866,00
R$
467,00
R$
2.333,00

R$
1.866,00
R$
467,00
R$
2.333,00

R$
1.866,00
R$
467,00
R$
2.333,00

R$
1.866,00
R$
467,00
R$
2.333,00

R$
1.866,00
R$
467,00
R$
2.333,00

R$
1.866,00
R$
467,00
R$
2.333,00

R$
1.866,00
R$
471,00
R$
2.337,00

ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL
ITENS DE

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

R$
3.980,00
R$
995,00
R$
4.975,00

R$
3.980,00
R$
995,00
R$
4.975,00

R$
3.980,00
R$
995,00
R$
4.975,00

R$
3.980,00
R$
995,00
R$
4.975,00

R$
3.980,00
R$
995,00
R$
4.975,00

R$
3.980,00
R$
995,00
R$
4.975,00

R$
3.980,00
R$
995,00
R$
4.975,00

R$
3.980,00
R$
995,00
R$
4.975,00

R$
3.980,00
R$
995,00
R$
4.975,00

R$
3.980,00
R$
995,00
R$
4.975,00

Novembro Dezembro

DESPESAS
RECURSOS
HUMANOS
CUSTEIO
TOTAL:

R$
3.980,00
R$
995,00
R$
4.975,00

R$
3.980,00
R$
985,64
R$
4.965,64
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ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL
ITENS DE

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

R$
1.974,00
R$
493,00
R$
2.467,00

R$
1.974,00
R$
493,00
R$
2.467,00

R$
1.974,00
R$
493,00
R$
2.467,00

R$
1.974,00
R$
493,00
R$
2.467,00

R$
1.974,00
R$
493,00
R$
2.467,00

R$
1.974,00
R$
493,00
R$
2.467,00

R$
1.974,00
R$
493,00
R$
2.467,00

R$
1.974,00
R$
493,00
R$
2.467,00

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

R$
1.974,00
R$
493,00
R$
2.467,00

R$
1.974,00
R$
493,00
R$
2.467,00

R$
1.974,00
R$
493,00
R$
2.467,00

DESPESAS
RECURSOS
HUMANOS
CUSTEIO
TOTAL:

R$
1.974,00
R$
493,00
R$
2.467,00
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16. DECLARAÇÃO:

Declaro para fins de prova junto à Prefeitura do Município de Penápolis, através da Secretaria Municipal de Assistência
Social e Cidadania - que inexiste qualquer débito de mora ou situação de inadimplência com o TESOURO NACIONAL ou
qualquer órgão da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS, que impeça a transferência de recursos oriundos de
dotações consignadas no Orçamento do MUNICÍPIO, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento.
Penápolis, 23 de outubro de 2018

...........................................................
Presidente da Entidade
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17. APROVAÇÃO PELO CEDENTE:

APROVADO

Penápolis,_________, de ____________________ de 2018

___________________________________________
Secretária Municipal de Assistência Social
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