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PLANO DE TRABALHO 

 

 

1. QUALIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

EXECUTORA 

A Associação Projeto CRE’R, inscrita no CNPJ n° 00.491.223/0001-07 em 

17/03/1995, é uma instituição beneficente de Assistência Social sem fins 

lucrativos, foi fundada em 15/04/1994, por um grupo de pais de pessoas com 

deficiência intelectual/múltipla, devido à necessidade de inseri-las a um 

contexto que possibilitasse estimular suas habilidades, objetivando não 

ressaltar diferenças, mas preservar seus direitos sociais e de cidadania.  

A entidade tem como missão promover a inclusão social de seus/suas usuários 

(as) e a partir da identificação de suas necessidades, desenvolver uma maior 

autonomia e qualidade de vida, ofertando atividades socioeducativas, culturais, 

de lazer e esporte. 

Nossa visão é minimizar o preconceito e a segregação a que nosso público é 

submetido, proporcionando um atendimento digno e humanizado, com 

atividades que permitam o desenvolvimento de suas habilidades, tornando-o 

protagonista da sua história de vida, bem como dando suporte às famílias 

atendidas.  

Nesses 28 anos de atuação, nossos (as) usuários (as) participaram de diversas 

oficinas, tais como: Teatro, Dança, Música, Letramento, Matemática, Atividades 

da Vida Diária, Artesanato, Pintura, Movimento, Motricidade, Ecologia, 

Informática, Fisioterapia Coletiva.  

Os (as) usuários (as) participaram como atores e atrizes nos espetáculos 

teatrais: Cantos do Brasil e Elementar, se apresentando em nosso município no 

Teatro Municipal de Santo André, CLASA e Teatro da Sagrada Família.  

Participaram das Olimpíadas Especiais promovidas pelo Lions Clube e Rotary.  

Proporcionamos passeios de cultura e lazer (teatro, cinema, zoológico, praia 

acessível, chácara com piscina). 

Desde sua fundação o Projeto CRE’R atua oferecendo atividades no intuito de 

promover aos (as) usuários (as) condições de superação de limitações, que 

gerem autonomia, que promovam a inclusão de fato na sociedade. 

 

  

2. DIAGNÓSTICO 

 

Conforme os dados do IBGE - ano base 2010, existem no município de Santo 

André 595.250 pessoas com deficiências acima de 10 anos ou mais, sendo que 

desse montante 7.900 se enquadram na categoria de deficiência 

intelectual/multipla. O que indica que a necessidade de atenção e atendimento 
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para esse público é evidente.  

Diante destes dados o Projeto CRE’R que atua a 28 anos nesta área, tem 

realizado por meio de parcerias o atendimento 21 pessoas com deficiência 

intelectual/multipla e suas  familias, com faixa etária de 15 a 46 anos de idade. 

De acordo com esses 28 anos de atuação indentificamos que a maior 

incidência de vulnerabilidade social está ligada: 

 As questões de cuidado com a pessoa com deficiência 

intelectual/multipla, na pespectiva de falta autonomia e de dependência 

do responsável/cuidador, em razão de dificuldades com o autocuidado, 

pois alguns não possuem autonomia/independência para realizar esse 

autocuidado, sendo necessária constante orientação e diálogo com as 

famílias;  

 Renda, com famílias que sobrevivem somente com recursos da LOAS 

(Lei Orgânica da Assistência Social) - BPC (Benefício de Prestação 

Continuada);  

 Mobilidade, pois alguns já apresentam dificuldade de locomoção;  

 Sobrecarga da família/cuidador na tarefa do cuidado dessa pessoa com 

deficiência intelectual/multipla, pois se não tiverem um local seguro para 

deixar esta pessoa, acaba ocorrendo o isolamento social, pois ficando 

somente em casa não ocorre a socialização desta pessoa.  

A pessoa com deficiência intelectual/multipla tem os seus direitos assegurados 

pela Constituição Federal e pela LBI (Lei Brasileira de Inclusão) – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. Deste modo acreditamos na importância de atuar com 

este serviço em parceria com o município para que se possamos qualificar uma 

metodologia de cuidado, proteção, prevenção, acessibilidade e inclusão desses 

municipes de Santo André, defendendo e garantindo seus direitos sociais.  

Diante das adversidades apresentadas no diagnóstico, a atuação do Projeto 

CRE’R em parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência deste 

município, entende-se que atuaremos visando a: 

 Disponibilização de acesso a informações sobre 

serviços/programas/benefícios; 

 Fortalecimento de vínculo familiar e comunitário; 

 Redução e prevenção de situações de isolamento social; 

 Prevenção da violência e violação de direitos; 

 Diminuição da sobrecarga da família/cuidador; 

 Oferta aos (as) usuários (as) de atividades que promovam a valorização 

e busca por maior autonomia, autoestima e melhor qualidade de vida. 

Dentro de um espaço adaptado, acolhedor, de escuta ativa e de 

proteção. 

Nossa intervenção é voltada para que haja diminuição da exclusão social tanto 

da pessoa com deficiência intelectual/multipla quanto dos seus 

familiares/cuidadores. 
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3. OBJETIVOS DO PROJETO 

 

3.1 Objetivo Geral 

Promover a inclusão social de adolescentes e adultos com deficiência 

intelectual/múltipla, por meio de atividades que promovam o 

desenvolvimento e a valorização pessoal, como também apoiar e orientar 

suas famílias/cuidadores na tarefa do cuidado dessa pessoa, através de 

ações do Serviço Social. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

- Atender, orientar e apoiar pessoas com deficiência intelectual/multipla e seus 

familiares, esclarecendo dúvidas e demais necessidades referentes ao 

exercício da cidadania; 

- Estimular o desenvolvimento de potencialidades, promover a autonomia nas 

atividades da vida diária e o convívio grupal e social, por meio de atividades 

orientadas; 

- Orientar e encaminhar para a Rede de Proteção Social para acesso aos 

benefícios sociais previstos na LOAS, programas de transferência de renda e 

outros serviços da assistência social, das demais políticas públicas setoriais 

e  do  Sistema de Garantia de Direitos, quando for o caso; 

- Viabilizar a inclusão das pessoas com deficiência intelectual/multipla, em 

idade escolar, na rede formal de ensino, sempre que possível; 

- Realizar visitas domiciliares para acompanhamento e orientação, quando 

necessária; 

- Diminuir a exclusão social da pessoa com deficiência intelectual; 

- Prevenir o isolamento social ou institucionalização;  

- Favorecer o fortalecimento de vínculos afetivos, familiares, sociais e 

comunitários; 

- Viabilizar acessibilidade em termos socioculturais e lazer; 

- Ofertar oficinas com temas relacionados ao cotidiano da pessoa com 

deficiência intelectual/múltipla. 
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4. JUSTIFICATIVA  

A Associação Projeto CRE´R - Carinho e Respeito ao Excepcional – 

Renovando, se propõe a prestar serviço de proteção social a pessoas com 

deficiência intelectual/múltipla que devido à idade estão fora do Ensino 

Regular. 

Muitos dos (as) nossos (as) usuários (as) encontram no Projeto CRE’R, uma 

forma de continuarem sendo estimulados com uma metodologia especifica 

para a pessoa com deficiência intelectual/multipla. Com atendimento em 

grupos e por vezes individual, onde respeitamos as habilidades, as 

potencialidades, os desafios e as limitações de cada usuário (a). 

As ações previstas são contínuas e buscam proporcionar e contribuir com o 

bem estar e melhor qualidade de vida das pessoas com deficiência 

intelectual/múltipla e seus familiares. Para nós o “cuidador” é figura importante 

que merece receber atenção, suporte e orientação. 

O Projeto CRE’R possui capacidade técnica, administrativa e uma trajetória de 

reconhecimento da importância do desenvolvimento de atividades voltadas às 

pessoas com deficiência intelectual/múltipla, como estratégia preventiva do 

confinamento, da exclusão e da vulnerabilidade social. 

A área de abrangência geográfica envolve todo o município de Santo André - 

SP, contando atualmente com usuários (as) dos seguintes bairros: Campestre, 

Jardim Aclimação, Jardim Alvorada, Jardim Bela Vista, Jardim Silveira, 

Marajoara, Paraíso, Valparaíso, Vila Alzira, Vila Luzita, Vila Rica, Vila Scarpelli, 

Palmares, Jardim Las Vegas, Vila Gilda, Jardim Stella. 

Nossas atividades são ofertadas em espaço adequado ao desenvolvimento e 

necessidades psicossociais dos (as) usuários (as), as oficinas são 

estrategicamente desenvolvidas pensando em potencializaras habilidades, a 

autonomia, a socialização, troca de conhecimentos, autoestima, bem-estar e 

satisfação dos (as) usuários (as). 

 

5. METAS 

 

• Trabalho com as Famílias - Atualização do Perfil Familiar, visando 

diagnóstico de possíveis vulnerabilidades sociais e realização de 

intervenções necessárias. 

• Motricidade e Movimento - Realizar atividades visando: Melhoria na 

qualidade de vida, no equilíbrio, na coordenação motora, no raciocínio, 

na autoconfiança, na cooperação, na concentração, na agilidade e na 

memória.  

• AVD/AVP e Cozinha Experimental - Adquirir conhecimento sobre o seu 

próprio corpo,  melhorar a higiene pessoal, realizar tarefas domésticas 

básicas, aprender sobre alimentação saudável, segurança ao cozinhar, 
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noção de organização do espaço. 

• Artes e Artesanato - Melhoria na criatividade, descobrir novos talentos, 

trabalhar as limitações de forma lúdica. 

• Letramento e Matemática - Desenvolvimento da escrita e da linguagem, 

assim como uma interação e melhor convívio na sociedade, 

interpretação de texto simples, antecipações e cálculos mentais 

possibilitando o agir de maneira cada vez mais autônoma.  

• Jardinagem - Ensinar de forma lúdica as fases da vida (nascer, crescer, 

envelhecer e morrer),  estimular o cuidado e a responsabilidade. 

• Cultura e Lazer - Estimular a criatividade, a construção de 

conhecimento, a imaginação e o contato social. 

• Fisioterapia Coletiva - Agregar qualidade de vida, identificar 

necessidades individuais específicas e orientar as famílias.  

 

 

6. METODOLOGIA 

 

As atividades desenvolvidas têm foco na inclusão de pessoas com deficiência 

intelectual/multipla. Sendo assim, a aprendizagem dos (as) usuários (as) 

proporcionará espaço para socialização, participação ativa e interação em 

grupo, por meio de rodas de conversa, escuta ativa, oficinas diversas, 

atendimentos individuais e grupais, dinâmicas, atividades de movimento, lazer 

e cultura. Com isso, promoveremos o apoio às famílias na tarefa de cuidar, 

diminuindo assim a sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e 

cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de 

manutenção. Durante a permanência do (a) usuário (a) na instituição, o (a) 

cuidador (a) ou familiar, terá algumas horas do dia para seu auto cuidado e 

compromissos pessoais.  

Todo trabalho e intervenção serão pautados na defesa do direito do usuário e 

primazia no atendimento às suas necessidades. Os usuários serão estimulados 

e incentivados a participarem de atividades/oficinas propostas, com exploração 

e desenvolvimento, ressaltando e respeitando suas habilidades individuais e 

coletivas, buscando sua autonomia nas atividades diárias.  

O serviço socioassistencial terá a finalidade de promover a autonomia, a 

inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias, 

por meio de acolhida, escuta ativa/qualificada, comunicação e defesa de 

direitos, articulação com a rede de serviços socioassistenciais, orientação e 

encaminhamento para a rede de serviços locais, estudo de casos, diagnóstico 

familiar socioeconômico, visita domiciliar quando necessária, elaboração de 

relatórios, atendimento individual e/ou coletivo, pautado no reconhecimento do 

potencial dos mesmos, na aceitação e na valorização da diversidade. A partir 

da identificação das necessidades dos usuários e suas famílias, orientaremos  
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sobre acesso a benefícios, programas de transferências de renda e outros 

serviços da rede de proteção social básica e especial, quando necessário. 

7. RECURSOS NECESSÁRIOS  
 

Fonte Órgão 

Público/Secretaria 

Valor Mensal Valor 

Anual 

Municipal   Prefeitura de Santo André - SPD Janeiro/2023:      R$ 19.585,52            
Fevereiro/2023:  R$  19.585,52 
Março/2023:        R$ 19.585,52 
Abril/2023:           R$ 19.585,52 
Maio/2023:          R$ 19.585,52 
Junho/2023:        R$ 19.585,52 
Julho/2023:         R$ 19.585,52 
Agosto/2023:       R$ 19.585,52 
Setembro/2023:  R$  19.585,52 
Outubro/2023:     R$ 19.585,52 
Novembro/2023: R$  19.585,52 
Dezembro/2023: R$  19.585,52 
 
 

R$ 235.026,24 

 

 

7.1 Quadro de recursos humanos existentes e necessários para a execução do 

projeto. 

Nº 
Formação 

Profissional 
Função 

Carga 

Horária 

Fonte 

Pagadora 

Regime 

Trabalhista 
Existente Necessário 

01 Ensino 

Fundamental 

Auxiliar de 

Limpeza 

40 horas 

semanais  

Parceria 

com PMSA 

CLT X X 

01 Ensino 

Fundamental 

Auxiliar de 

Serviços de 

Alimentação 

40 horas 

semanais 

Parceria 

com PMSA 

CLT X X 

01 Serviço 

Social 

Assistente 

Social 

30 horas 

semanais 

Parceria 

com PMSA 

CLT X X 

01 Ensino 

Médio 

Auxiliar 

Administrativo 

40 horas 

semanais  

Parceria 

com PMSA 

CLT X X 

01 Ensino 

Médio 

Auxiliar de 

Educadora 

Social 

40 horas 

semanais 

Parceria 

com PMSA 

CLT X X 

01 Serviço 

Social 

Coordenadora 

Geral 

40 horas Parceria 

com PMSA 

CLT X X 

03 Ensino 

Médio/ 

Pedagogia 

Educadora 

Social 

40 horas Parceria 

com PMSA 

CLT X X 
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7.2 Instalações e matérias 

Instalações: 01 sala para Coordenação Geral / Serviço Social / 

Administrativo, 01 sala para reunião ou atendimento individualizado, 03 

salas para oficinas de pequenos grupos, 01 pátio interno para atividades 

coletivas, 01 cozinha experimental, 01 cozinha, 01 refeitório, 01 pátio 

externo, 01 lavanderia, 02 depósitos, 01 estacionamento, 01 bazar, 02 

salas de dispensa e 08 banheiros. 

Equipamentos permanentes: 02 computadores, 05 notebooks, 03 

impressoras, 01 máquina de lavar roupas, 01 fogão, 04 fogões 

industriais, 01 microondas, 02 geladeiras, 05 freezers, 03 fornos de 

pizza, 02 fritadeiras, 02 chapeiras, 05 botijões de gás, 02 cilindros de 

gás, 08 câmeras de segurança, 01 data show, 01 tela, 01 telefone.  

8. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

ATIVIDADE PREVISTA 
(Serviço Social) - Atualização do Perfil das Famílias  

PÚBLICO ALVO: 21 famílias 

OBJETIVO: Atendimento familiar 
AÇÃO: Escuta ativa e qualificada; 

Atendimento individual com as famílias atendidas. 
RESULTADO ESPERADO: Comparecimento dos (as) responsáveis pelas 

famílias; 
Orientações que se fizerem necessárias; 
Diagnóstico de possíveis intervenções 
(vulnerabilidades identificadas). 

PROFISSIONAIS 
RESPONSÁVEIS ENVOLVIDOS 

Coordenadora e Assistente Social 

 

ATIVIDADE PREVISTA 
Letramento - Conhecendo o Alfabeto 

PÚBLICO ALVO: 21 Pessoas com deficiência intelectual/múltipla 
OBJETIVO: Proporcionar ao usuário a possibilidade de uma 

inclusão social por meio do letramento; 
Ampliar e usar adequadamente o vocabulário; 
Participar ativamente de rodas de conversa coletivas 
(ouvir, falar, responder, identificar) conforme as 
propostas da educadora e colegas; 
Apresentar as letras e as suas formas de variações no 
nosso cotidiano.  

AÇÃO: Utilização de alfabeto móvel, formação de palavras 
simples; 
Jogos pedagógicos; 
Dinâmicas em grupo; 
Leitura com intervenção do educador.  

RESULTADO ESPERADO: Desenvolvimento da escrita e da linguagem, assim 
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como uma interação para melhor comunicação e 
convívio na sociedade.  

PROFISSIONAIS 
RESPONSÁVEIS ENVOLVIDOS 

Educadora Social: Maria José dos Santos  
Auxiliar de Educadora Social: Giovana Nicastro 

 

ATIVIDADE PREVISTA 

Matemática - Conhecendo os números 
PÚBLICO ALVO: 21 Pessoas com deficiência Intelectual/múltipla 

OBJETIVO: Ampliar o uso e a compreensão da função social de 
números; 
Usar e ampliar a capacidade quantitativa utilizando a 
contagem termo a termo; 
Aprofundar e tornar mais eficiente o repertório de 
estratégias, antecipações, cálculos mentais e 
situações de jogos símbolos, ou não, agir de maneira 
cada vez mais autônoma nesse processo. 

AÇÃO: Números móveis; 
Jogos pedagógicos; 
Brincadeiras com números; 
Contagem em voz alta; 
Atividades envolvendo situações problemas. 

RESULTADO ESPERADO: Inserir o educando no meio social, mostrando os 
desafios do dia a dia, tornando-o capaz de realizar 
pequenas tarefas como, por exemplo: ir a uma 
padaria e adquirir um produto com autonomia. 

PROFISSIONAIS 
RESPONSÁVEIS ENVOLVIDOS 

Educadora Social: Maria José dos Santos 
Auxiliar de Educadora Social: Giovana Nicastro 

 

ATIVIDADE PREVISTA 
Motricidade e Movimento – Criação de Jogos e Atividades de Movimento 

PÚBLICO ALVO: 21 pessoas com deficiência intelectual/múltipla 
OBJETIVO: Desenvolver/melhorar: a criatividade, a atenção, a 

percepção visual, a memória, o raciocínio lógico, a 
coordenação motora, a cooperatividade, o trabalho em 
equipe, a noção espacial e lateralidade. 

AÇÃO: Criação de circuitos com obstáculos testando os 
sentidos, aprimorando o equilíbrio, o raciocínio e o 
condicionamento físico; caminhadas e atividades 
físicas no campo de futebol; jogos de mesa (memória, 
dominó, quebra cabeça, uno); criação de jogos com 
materiais recicláveis (rolinhos de papel higiênico, 
garrafas pet e papelão) e pinturas. 

RESULTADO ESPERADO: Melhorar as habilidades, a agilidade, o equilíbrio;  
Estimular a autonomia, a imaginação, a criatividade, 
entender sobre regras e limites. 

PROFISSIONAIS 
RESPONSÁVEIS ENVOLVIDOS 

Educadora Deise Camilo 
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ATIVIDADE PREVISTA 

Artes/Artesanato 
PÚBLICO ALVO: 21 Pessoas com deficiência intelectual/múltipla 

OBJETIVO: Desenvolver e estimular os sentidos, a coordenação 
motora, a noção espacial, a percepção de cores e 
habilidades de criação para uma melhor 
independência. 

AÇÃO: Confecção de sabonetes; 
Confecção de chaveiros, utilizando tecidos e 
miçangas; 
Enfeitar capas de cadernos com tecido e miçangas; 
Trabalho em equipe e percepção visual. 

RESULTADO ESPERADO: Obter maior autonomia, foco, trabalho coletivo e troca 
de experiências. 

PROFISSIONAIS 
RESPONSÁVEIS ENVOLVIDOS 

Educadora Social: Juliana Pereira Rodrigues 

 

ATIVIDADE PREVISTA 
Atividades da Vida Diária (AVD, AVP) 

PÚBLICO ALVO: 21 Pessoas com deficiência intelectual/múltipla 
OBJETIVO: Desenvolver e aprimorar a autonomia, a 

independência, a cooperatividade, a coordenação 
motora, a noção espacial, a noção de estética, 
aumentar a autoestima e organização de espaço. 

AÇÃO: Higiene bucal, higiene das unhas, banho, varrer, 
passar pano, lavar roupas intimas, troca de 
absorvente, pentear cabelo, vestir-se e fazer barba. 

RESULTADO ESPERADO: Adquirir maior independência em seu cotidiano, 
autonomia e auto cuidado, noção de organização de 
espaço e melhora na qualidade de vida. 

PROFISSIONAIS 
RESPONSÁVEIS ENVOLVIDOS 

Educadora Social: Juliana Pereira Rodrigues 

 

ATIVIDADE PREVISTA 

Fisioterapia Coletiva 
PÚBLICO ALVO: 21 Pessoas com deficiência intelectual/múltipla 

OBJETIVO: Agregar qualidade de vida, identificar necessidades 
individuais específicas e orientar as famílias 

AÇÃO: Exercícios para correção de postura corporal, 
atividades de pilates em barra fixa e com bolas, 
alongamentos, caminhadas, exercícios em praças 
públicas com aparelhos de ginástica, exercícios de 
respiração 

RESULTADO ESPERADO: Melhoria da condição física dos (as) participantes 
PROFISSIONAIS 
RESPONSÁVEIS ENVOLVIDOS 

Fisioterapeuta Danielle Menezes (Voluntária) e 
Auxiliar 
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9. PARCERIAS – NO CASO DE ATUAÇÃO EM REDE 

Na rede de serviços contamos com o apoio de: FEASA, COMDEF, SPD, 
CRPD, CMAS, CMDCA, CRAS, CREAS. 
 

10. AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 
 

Faremos uso da internet através de ferramentas de mídias sociais para 
divulgação do nosso trabalho e pela transparência e licitude das nossas contas. 
 

Canais utilizados: 

 https://pt-br.facebook.com/crerprojeto 

 https://www.instagram.com/instacrer 

 https://www.projetocrer.org.br 
 
Além disso, utilizaremos o Whatsapp como meio de comunicação, divulgação e 
campanhas específicas. 
 

11.  AVALIAÇÃO (Processo de Avaliação) 
 

Meta (s) Indicadores 
qualitativos 

Indicadores 
quantitativos 

Meios de Verificação 

- Atendimento de 
qualidade aos (as) 
usuários (as); 

- Serviço 
socioassistencial; 

 
- Dar continuidade às 
atividades oferecidas aos 
(as) usuários (as): 
realização de oficinas de: 
Artes, Artesanato, AVD 
(Atividades da Vida 
Diária), AVP (Atividades 
da Vida Prática), 
Cozinha Experimental, 
Letramento, Matemática, 
Motricidade, Movimento, 
Jardinagem, Cultura e 
Lazer, Fisioterapia 
Coletiva e outras com 
temas livres. 
- Potencialização de 
autonomia, habilidade, 
autoestima e satisfação 
dos usuários. 

- Qualidade de 
vida; 
- Autoestima; 
- Socialização; 
- Satisfação dos 
(as) usuários 
(as) e familiares;  
- Autonomia; 
- 
Empoderamento
; 

- Inclusão social; 

- Interação em 
grupo; 
- Humanização; 
- Maior 
protagonismo 
dos (as) 
usuários (as). 
 

21 pessoas com 
deficiência 
intelectual/ 
múltipla e seus 
familiares. 

- Observação e 
acompanhamento diário 
com registro das 
educadoras sociais; 

- Reuniões 
socioeducativas; 

- Avaliação semestral 
das atividades; 

- Rodas de conversa; 

- Escuta ativa; 

- Atendimentos 
individuais e grupais. 

 

 

https://pt-br.facebook.com/crerprojeto
https://www.instagram.com/instacrer
https://www.projetocrer.org.br/
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12. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

RECURSOS HUMANOS MENSAL ANUAL 

Auxiliar de Limpeza R$  1.529,16 R$ 18.349,92 

Auxiliar de Serviços de Alimentação R$  1.557,00 R$ 18.684,00 

Assistente Social R$  2.825,52 R$ 33.906,24 

Auxiliar Administrativo R$  2.086,29 R$ 25.035,48 

Auxiliar de Educadora Social R$  1.435,46 R$ 17.225,52 

Coordenadora Geral R$  3.273,03 R$ 39.276,36 

Educadora Social R$  6.147,90 R$ 73.774,80 

Materiais de Consumo (higiene, 
limpeza, material de escritório, 
alimentação, entre outros) 

   R$    731,16        R$   8.773,92 

TOTAL  R$ 19.585,52 235.026,24 
 

 

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
 

MÊS VALOR 

Janeiro 19.585,52 

Fevereiro 19.585,52 

Março 19.585,52 

Abril 19.585,52 

Maio 19.585,52 

Junho 19.585,52 

Julho 19.585,52 

Agosto 19.585,52 

Setembro 19.585,52 

Outubro 19.585,52 

Novembro 19.585,52 

Dezembro 19.585,52 
TOTAL 235.026,24 

 

 14. VIGÊNCIA DO PLANO DE TRABALHO  
 

O presente Plano de Trabalho será firmado por 05 anos, com início a partir de 

01 de janeiro de 2023, podendo ser aditado.  
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15. ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO 
DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. 
 

 

 

Santo André, 13 de dezembro de 2022 

 

 

 

Ione Domiciano Barbosa dos Santos 

Presidente 


	PLANO DE TRABALHO

