PLANO DE TRABALHO

1-Identificação da
OSC
Nome: Associação Beneficente Comunidade de Amor Rainha da Paz
CNPJ: 04.711.046/0001-70
Endereço: Estrada Ecoturistica do Suru, 1833
Complemento:
Site:

Bairro:

Suru

Cep:

06509-001

www.abcrainhadapaz.org.br

Dirigente da OSC: Walter Barana Nicolosi
CPF: 906.533.198-00
Expedidor: SSP – SP

RG: 4566793-7

Órgão

Endereço residencial do dirigente: Alameda Palmas das, 168. Alphaville. Santana de
Parnaíba. CEP 06539-120

2-Dados da Proposta
Nome da atividade: Programa de Habilitação e Reabilitação para pessoas com deficiência e
suas famílias, vinculado ao Serviço de Proteção Social Especial Para Pessoas com
Deficiências e suas Famílias.
Técnico responsável pela proposta: Daniele Poppst Swerts
Experiência profissional do técnico responsável pelo projeto:Formada em Terapia
Ocupacional há 18 anos, pós-graduada em geronto-psiquiatria pelo Hospital do Servidor Público
de São Paulo, e em Educação Especial e Inclusiva com Ênfase em Tecnologia Assistiva pela
Faculdade São Luis. Possui cursos de extensão em Órteses Estáticas para Membros
Superiores, Adequação Postural em Cadeira de Rodas e Terapy Taping (módulo I e
II).Coordenou por 14 anos o Setor de Terapia Ocupacional da Associação Beneficente
Comunidade de Amor Rainha da Paz, assumindo em 2021 a Gerencia Geral da Organização.
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Técnico de Serviço Social responsável: Julia Bortolotti
Experiência profissional do técnico responsável pelo projeto:
Graduada em serviço social desde 2012 com experiência de mais de 10 anos como
assistente social no trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social
bem como na violação de direitos. Atuando na Associação Beneficente Comunidade de
Amor Rainha da Paz desde 2018 a frente da coordenação de serviço social com habilidade
no uso dos instrumentais técnicos da profissão.
Valor total da proposta Anual: R$ 200.000,00
Responsável financeiro: Lisiane Oliveira
Local de realização das atividades: Cidade de Santana de Parnaíba
Período de realização da parceria: 12 meses

3-Diagnóstico Social da realidade que pretende atingir frente ao objeto a ser firmado
na parceria. (Especificar os objetivos detalhadamente)
Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo vivem com algum tipo de
deficiência, destas quase 93 milhões são crianças. No Brasil, são 45,6 milhões de
pessoas, que representam quase 24% da população brasileira com algum tipo de
deficiência (IBGE). A sociedade percebe de forma distinta os tipos de deficiência e a
capacidade limitada de atores sociais e governamentais para acomodar tais necessidades
especiais, muitas vezes colocando-as a margem. As pessoas com deficiência vivenciam
desigualdades na sua vida diária e têm menos oportunidades de ter acesso a um ambiente
inclusivo.
É nesse lócus que a Rainha da Paz se insere, atendendo 430 crianças,
adolescentes, jovens adultos e suas familias de mais 18 municípios da região grande
Oeste, incluindo Santana de Parnaíba onde essa Organização possui a sede.
É válido afirmar ainda que observamos nessa regiao a qual a Rainha da Paz atua
que existe um alto grau de dependência das famílias de pessoas com deficiência em
relação a programas sociais governamentais bem como do trabalho filantrópico das
organizações expondo uma vulnerabilidade econômica, o que reforça a necessidade de
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políticas públicas de atendimento continuado, como esse Serviço se propõe.
Objetivo Geral do Serviço é acolher, reabilitar, melhorar a qualidade de vida,
resgatar a cidadania e a dignidade das pessoas com deficiência e de suas famílias em
situação de vulnerabilidade social.
Já os objetivos específicos estão de acordo com a tipificação socioassistencial do
Serviço de Proteção para pessoas com Deficiência e suas Famílias. Sendo eles:
•

Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com

deficiência, seus cuidadores e suas famílias;
•

Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de

direitos que contribuem para a intensificação da dependência;
•

Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o

direito à convivência familiar e comunitária;
•

Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros

serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de
Garantia de Direitos;
•

Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de

trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e
não somente cuidados de manutenção;
•

Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a

serviços básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias, etc., conforme necessidades;
•

Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de

prestação/demanda de cuidados permanentes/prolongados.

4-Justificativa da atividade a ser executada
Em 1976 a Organização Mundial de Saúde (OMS), na sua IX Assembleia,
apresentou pela primeira vez três casos relacionados às definições de deficiência.
Deficiência: A deficiência é definida como uma possível sequela temporária ou permanente,
trazida de perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou
anatômica.
Incapacidade: a incapacidade é decorrente da deficiência e corresponde a qualquer
redução ou falta de capacidade para desempenhar uma atividade dentro dos padrões
considerados tarefa fácil para o ser humano.
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Desvantagem ou impedimento: é a dificuldade ou impossibilidade da pessoa
desempenhar papel social concordante com sua idade, sexo e outros pontos sociais e
culturais (HOBOLD, 2018).
É notória, a necessidade de mudanças profundas na mentalidade da sociedade
diante da sua negação sobre o tema inclusão, dificultando assim o entendimento que a
inclusão é o caminho certo para que pessoas com deficiência, tenham o direito à igualdade
perante todos, pois assim como qualquer outro ser humano, elas sejam olhadas e aceitas
por aquilo que são hoje, e não por aquilo que poderão vir a ser e a produzir.
A pessoa com deficiência têm os mesmos direitos como qualquer outro cidadão
brasileiro, pois conforme a legislação que nos rege, Art. 5º da CF/88, “Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade.
Neste aspecto, a Associação Rainha da Paz, há mais de 19 anos busca acolher e
reabilitar pessoas com deficiência proporcionando o desenvolvimento global, comunicação,
socialização e autonomia, resultando na prevenção do isolamento e a segregação dos
usuários e suas famílias, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária.
Realizamos um conjunto variado de atendimentos especializados de reabilitação bem
como atividades de convivência grupal, social e comunitária; cuidados pessoais;
fortalecimento de vínculos e ampliação das relações sociais; apoio e orientação aos
cuidadores, familiares, articulação no acesso a outros serviços no território e às tecnologias
assistivas de autonomia e convivência, contribuindo para aumentar a autonomia e evitar o
isolamento social da pessoa com deficiência e do cuidador familiar.
A continuidade do serviço prestado aos usuários demanda uma resposta complexa e
de longo prazo, uma vez que a maioria dos atendidos possui múltiplas doenças crônicas e
necessitam de cuidados diferenciados e continuo de acordo com o seu desenvolvimento.
Assim, considerando as características da cronicidade, não há regressão dos quadros,
sendo a ação mais adequada à desaceleração de sua progressão e a busca pela qualidade
de vida, o que justifica a permanência dos usuários nos acompanhamentos, independente
da faixa etária.
Dessa forma esse serviço busca oferecer os apoios necessários para promoção da
qualidade de vida das pessoas com deficiência tornando-as aptas e capazes a expressar
sua autonomia na família, na comunidade e na sociedade, trazendo impactos positivos
como:
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•

Acessos aos direitos socioassistenciais;

•

Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento

institucional;
•

Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de

cuidados a pessoas com dependência;
•

Fortalecimento da convivência familiar e comunitária;

•

Melhoria da qualidade de vida familiar;

•

Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos;

•

Proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de

autonomia.

5- Objetivos e Metas (As metas devem estar de acordo com os objetivos propostos no
Edital)
Objetivos

Metas

Promover acessos a benefícios, programas
de transferência de renda e outros serviços
socioassistenciais, das demais políticas
públicas setoriais e do Sistema de Garantia
de Direitos;

100%
dos
familiares
incluídos
Programasde Transferência de Renda

Acompanhar o deslocamento, viabilizar o
desenvolvimento do usuário e o acesso a
serviços básicos, tais como: bancos,
mercados, farmácias, etc., conforme
necessidades;

100% das
famílias
socioeconômica.

nos

100% das famílias acessando as
demais politicas do Sistema de Garantia de
Direitos.
com

análise

100% das famílias visitadas pela equipe
tecnica

Prevenir situações de sobrecarga e 100% dos usuários e familiares participando
desgaste de vínculos provenientes da das atividades de fortalecimento de vínculos
relação de prestação/demanda
de
familiares e comunitários.
cuidados permanentes/prolongados.
100% das famílias sendo monitoradas pela
equipe

Promover a autonomia e a melhoria da 100% dos usuários em acompanhamento
qualidade de vida de pessoas com especializado de habilitação e reabilitação em
deficiência, seus cuidadores e suas uma ou mais das seguintes especialidades:
famílias;
Nutrição, Psicologia, Apoio Pedagógico,
Terapia
Ocupacional,
informática,
Brinquedoteca.
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das
Promover apoio às famílias na tarefa de 100%
cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de atendimentos
trabalho e utilizando meios de comunicar e psicossocial.
cuidar que visem à autonomia dos
envolvidos e não somente cuidados de
manutenção;

famílias
participando
de
em grupo e/ou individual

Desenvolver ações especializadas para a 100% das famílias e usuários participando de
superação das situações violadoras de atendimentos em grupo e/ou individual
direitos
que
contribuem
para
a psicossocial
intensificação da dependência;
Prevenir o abrigamento e a segregação 100% dos usuários participando das
dos usuários do serviço, assegurando o atividades de convivência
familiar
e
direito à convivência familiar e comunitária; comunitária com fortalecimento de vínculos.
100% dos usuários participando de atividades
socioeducativas e/ou estimulação sensorial em
grupo.

6-Descrição das etapas para o cumprimento das metas
Metas

Etapa

100% das famílias
socioeconômica.
Triagem
dos
usuários
atendimentos no Serviço

com

análise

para
100% das famílias visitadas pela equipe
técnica
100% dos familiares incluídos nos Programas
de Transferência de Renda

Atividades de Acolhimento

Atividades de Habilitação eReabilitação

100% das famílias acessando as demais
politicas do Sistema de Garantia de
Direitos.

100% dos usuários em acompanhamento
especializado de habilitação e reabilitação em
uma ou mais das seguintes especialidades:
Nutrição, Enfermagem , Psicologia, Apoio
Pedagógico,
Terapia
Ocupacional,
Fisioterapia e Fonoaudiologia.
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100% dos usuários participando de
atividades
socioeducativas
e/ou
estimulação sensorial em grupo.

Atividades
de
Convivência
e
Fortalecimento de Vínculos familiar e
comunitário

100%
das
atendimentos
psicossocial.

famílias
participando
de
em grupo e/ou individual

100% dos usuários e familiares participando
das atividades de fortalecimento de vínculos
familiares ecomunitários.
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7- Metodologia (forma de execução das atividades)

As atividades desse serviço acontecem de segunda à sexta feira das 07h as
17h, assim todas as atividades serão realizadas com os usurários sempre
acompanhadas pelos responsáveis previamente identificados pelo serviço social.
Todos os usuários quando chegam à Organização obrigatoriamente passam
pelo setor de Enfermagem onde são checadas a temperatura, frequência cardíaca,
respiratória. Atualmente, devido a situação atual de Pandemia a checagem da
temperatura se estende aos familiares e colaboradores.
Sendo o distanciamento social a nova realidade da sociedade atual, a
Organização Beneficente Comunidade de Amor Rainha da Paz irá realizar novas
formas de atendimento, incluindo o teleatendimento para os atendimentos de
reabilitação (individuais e em grupo) e o e telemonitoramento para o acolhimento garantindo desta forma o alcance dos objetivos propostos.
Os atendimentos presenciais de habilitação , reabilitação e acolhimento serão
realizados individualmente em salas amplas e ventiladas. Este atendimento será
realizado uma vez por semana com dia e horário pré-determinado pela equipe e os
técnicos envolvidos utilizarão todos os EPIs necessários para a proteção contra a
transmissão da Covid-19.
A Organização conta com uma Oficina ortopédica que confecciona adaptações
posturais para as cadeiras de rodas dos usuários por entender o benefício que a
cadeira de rodas adaptada traz para atendidos. O Setor de Terapia Ocupacional
continuará realizando a confecção destas adaptações e entrega de cadeira de rodas
adaptada e também realizando a manutenção das cadeiras de rodas que já estão em
uso.
Seguindo as orientações de distanciamento social, enquanto perdurar o estado
de pandemia, as atividades em grupo serão realizadas em pequenos grupos, devido
ao risco de transmissão. Entretanto para se atingir o objetivo proposto nesse plano de
trabalho utilizaremos também os atendimentos em grupo na modalidade online.
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8- Indicadores de resultados alcançados acerca do objeto da parceria
Objeto da Parceria

Meta
100% das famílias com análise
socioeconômica.
100% das famílias visitadas pela
equipe técnica
100% dos familiares incluídos
nos Programas de Transferência
de Renda
100% das famílias acessando as
demais politicas do Sistema de
Garantia de Direitos.

Atendimento especializado dehabilitação
e reabilitação para 100 (cem) pessoas
com deficiência e suas famílias, em
situação de vulnerabilidade social. O
atendimento deve garantir a qualidade
de vida, o resgate da cidadania e a
dignidade dos usuários atendidos.

Indicador de resultado
 Número
de
Famílias
que
receberam visitas
domiciliares



Cadastro
no
CRAS referencia
 NIS
 Acesso ao BPC
 Matricula
na
escola
das
crianças
e
adolescente em
idade escolar
 Exames
e
consultas
dos
usuários
e
familiares em dia.

100% dos usuários em
acompanhamento especializado
de habilitação e reabilitação em
uma ou mais das seguintes
especialidades: Nutrição,
Enfermagem , Psicologia, Apoio
Pedagógico, Terapia
Ocupacional, Fisioterapia e
Fonoaudiologia.



100% dos usuários participando
de atividades socioeducativas
e/ou estimulação sensorial em
grupo.



100% das famílias participando
de atendimentos em grupo e/ou
individual psicossocial.
100% dos usuários e familiares
participando das atividades de
fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários.








Evolução
dos
usuários
nos
atendimentos
Frequência
nos
atendimentos
Melhora
da
qualidade de vida.

Número
usuários
participando
atividades
grupo
Número
famílias
participando
atividade
propostas.
Número
usuários
familiares
participando
juntos
atividades
Propostas.

de
das
em
de
das

de
e

das
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9- Cronograma de Atividades (definição de prazos e formas de cumprimento das atividades e
metas a serem alcançadas)
Meses

01 e 02

Etapas

1º

2º

3º

Meta

Triagens dos usuários
atendidos pela equipe
técnica

Abertura de prontuário
e Visita Domiciliares

Atendimentos de
Acolhimento e Reabilitação
e socioeducativas.

Especificação

Atendimento

02 e 03

Atendimento

02 à 12

Atendimento

Unidade

Lista de Presença e
Relatório

Lista de Presença e
Relatório

Lista de Presença e
Relatório

Quantidade

100 usuários e
familiares

100 usuários e
familiares

Valor R$

R$ 200.000,00
(parcela única)

---------------

------------------

Data de início

15/12/2021

15/12/2021

15/12/2021

Data de término

15/12/2022

15/12/2022

15/12/2022

100 usuários e familiares
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10- Cronograma de Receitas e Despesas
Periodicidade

Valor (R$)

Receita
(descrição)

Anual

Termo de Fomento
Secretaria de
Assistência e
Desenvolvimento social

Valor(R$)

Despesas
(descrição)

R$200,000,00
(parcela
única)
Instrutora de

Mensal

R$ 1.469,00

informática
Assistente

R$ 1.419,00

Administrativo
Coordenadora de

R$2.040,00

Pedagógico social
Coordenadora de

Mensal

R$ 3.452,00

serviço social
Mensal

Monitora

R$ 1.479,00

Mensal

Cozinheira

R$ 1.659,00

Auxiliar de
R$1.336,00

Cozinha
Mensal

Educadora física

R$ 2.554,00

Faxineira

R$ 1.336,00

TOTAL

R$ 16.744,00

11- Recursos Humanos
Quanti
dade

Cargo

Carga
Horária

Remune
ração

INSS
Patronal

FGTS

Outros
encargos
(descreve
r

Custo Total:

1

AJUDANTE DE
MOTORISTA

220

1.407,16

121,55

122,71

*

1.651,42

1

AJUSTADOR
MECANICO E

220

2.598,00

230,60

208,80

*

3.037,40
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MANUTENCAO
1

APOIO
PEDAGOGICO

200

2.800,00

253,39

224,00

19,76

3.297,15

2

ASSISTENTE
ADMINISTRATIV
OI

220

1.948,28

113,34

169,78

*

2.231,40

1

ASSISTENTE
FINANCEIRO

220

2.300,00

207,00

184,00

Sem valor
gerado

2.300,00

1

AUXILIAR
ADMINISTRATIV
O DE EVENTOS

220

1.480,65

116,75

118,45

*

1.715,85

5

AUXILIAR
ADMINISTRATIV
O(A)

220

1.480,65

117,40

119,02

*

1.717,07

3

AUXILIAR DE
COZINHA

220

1.419,86

113,13

115,22

*

1.648,21

1

AUXILIAR DE
MANUTENÇÃO
NA OFICINA
ORTOPÉDICA

220

1.928,52

157,06

154,28

*

2.239,86

1

COORD
TERAPIA
OCUPACIONAL

150

4.205,64

440,06

336,45

181,60

5.163,75

1

COORDENADOR
(A)

220

2.598,00

156,12

230,39

*

2.984,51

1

COORDENADOR
(A) DE
ENFERMAGEM

200

4.102,17

456,38

345,77

196,63

5.100,95

1

COORDENADOR
(A) DE
FONOAUDIOLO
GIA

125

3.013,68

295,13

251,82

73,10

3.633,73

1

COORDENADOR
(A) DE
RECEPCAO

220

2.269,61

197,60

186,81

*

2.654,02

2

COORDENADOR
(A) DE SERVICO
SOCIAL

187,5

4.193,20

443,97

338,68

199,56

5.175,41

1

COORDENADOR
(A)
PEDAGOGICO

212,3

2.286,24

204,94

191,69

21,55

2.704,42
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SOCIAL
1

COORDENADOR
(A) DE
FISIOTERAPIA

200

3.523,93

344,62

281,91

122,10

4.272,56

1

COORDENADOR
(A) DE
PSICOLOGIA

200

3.242,30

306,46

259,38

85,58

3.893,72

1

COORDENADOR
A DE DOACOES
E EVENTOS

220

3.242,30

306,46

259,38

63,17

3.871,31

1

COZINHEIRO(A)

220

1.818,60

147,17

145,48

*

2.111,25

1

DIRETOR(A)
ADMINISTRATIV
O

220

9.600,00

817,50

751,97

1629,74

12.799,21

1

EDUCADORA
FISICA

175

2.700,00

241,39

216,00

41,60

3.198,99

1

ENCARREGADO
SERVICO DE
LIMPEZA

220

1.945,38

163,63

160,12

*

2.269,13

2

ESTOQUISTA

220

1.407,16

79,57

122,62

*

1.609,34

4

FAXINEIRA

220

1.407,16

105,62

113,91

*

1.626,69

6

FISIOTERAPEUT
A

150

3.000,98

278,66

240,84

57,36

3.577,84

1

FONOAUDIOLO
GO(A)

200

3.317,20

315,68

265,37

53,88

3.952,13

1

GERENTE

220

3.637,20

360,48

290,97

79,83

4.368,48

1

GERENTE
GERAL

185

6.240,00

751,97

520,00

711,35

8.223,32

1

INSTRUTOR(A)
DE
INFORMATICA

200

1.489,78

118,87

120,32

*

1.728,97

1

MONITOR

220

1.407,16

110,14

112,57

*

1.629,87

2

MOTORISTA

220

1.945,38

171,70

167,29

*

2.284,37

1

RECEPCIONIST
A

220

1.480,65

116,75

118,45

*

1.715,85

1

TECNICO DE
INFORMATICA

220

2.592,51

237,47

213,38

39,44

3.082,80
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1

TECNICO(A) DE
ENFERMAGEM

200

2.161,37

203,15

190,50

*

2.555,02

2

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

150

3.000,98

280,98

242,38

56,26

3.580,59

1

ZELADOR

220

1.407,16

127,90

217,58

*

1.752,64

Total:
R$
9.210,57

Total:
R$
8.308,28

Total:
R$
3.632,50

Total:
R$
121.359,21
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12- Cronograma de Desembolso Anual
TOTAL

R$ 200.000,00 ( parcela única)

Obs: A Administração Pública analisará cada prestação de contas apresentada, conforme o cumprimento do objeto da parceria.
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PRE~EITURA Dt ,
SANTANA DE PARNAIBA
[;itllffl> de Sâo Pt1UIO

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 004/2021

CONCEDENTE:

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROPONENTE:

ASSSOClAÇÀO BENEFICIENTE COMUNIDADE AMOR

RAINHA DA PAZ
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE
SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob nº 46.522.983/0001-27 , com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de
Moraes, nº 1283, Sítio do Morro, Santana de Pamaíba/SP, CEP-06517-520, neste ato
representada por seu Prefeito Municipal ANTONIO MARCOS BATISTA
PEREIRA, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,
e de outro lado a ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNIDADE AMOR
R.t\INHA DA PAZ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda sob o nº 04 .711.046/0001 -70, com sede na Estrada Ecoturística do Suru,
nº 1833, Bairro Suru, Santana de Pamaíba/SP, CEP: 06509-001, neste ato representada
por seu Diretor - Presidente o Senhor \VALTER BARANA NICOLOSI, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.566.793-7, inscrito
no CNPJ/MF sob o número 906.533 .198-00, residente e domiciliado na Alameda
Palmas, 168, Residencial 06, Alphaville, Santana de Pamaíba/SP , CEP: 06539- 120,
doravante denominada simplesmente OSC PARCEIRA, resolvem de comum acordo,
RETIFICAR E RATIFICAR o Tenno de Colaboração nº 004/2021 firmado entre as
partes para constar o que segue, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica retificado o Anexo Único do Tenno de Colaboração nº 004/2021, de 15 de
Dezembro de 2021, firmado entre a Municipalidade e a ASSOCIAÇÃO
BENEFICIENTE COMUNIDADE AMOR RAINHA DA PAZ, passando a constar as
infonnações conforme tabela a seguir:
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Periodicidade

Receita

"
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Valor (R$)

Tenno de Fomento
Secretaria de
Assistência e
Desenvol virnento
social

Mensal

.s.

..

..

'•"

•.

,.

i·

Despesas

F
f
'

rr,

. ;,

'",, ,..;·,

, . -~

Valor(R$)

(descrição)

(descrição)

Anual

""'

R$200,000,00
(parcela
única)

Instrutora de
informática

R$ 1.469,00

Assistente
Administrativo

R$ 1.419,00

Coordenadora de
Pedagógico social

Mensal

R$2.040,00

Coordenadora de
serviço social

R$ 3.452,00

Mensal

Monitora

R$ 1.479,00

Mensal

Cozinheira

R$ 1.659,00

Auxiliar de
Cozinha

Mensal

TOTAL

R$l.336,00

Educadora tisica

R$ 2.554,00

Faxineira

R$ 1.336,00
R$ 16.744,00

CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições constantes do Termo de
Colaboração nº 004/2021, as quais não foram objeto de alterações por este tem10.

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA
Estaéo de São P{\U10

E, por estarem as partes assim justas e contratadas, assinam o
presente instrumento em quatro (04) vias ele igual teor e forma, perante duas (02)
testemunhas.
Santana de Parnaíba,

_I_I_de ku~;~(l_,a__ de 2022.

ANT

l._-+-+tr~-tT-::rt1r-=------'--:--'-

Ann

RG

. alves

..

-x

2.

~~
Albaneide Teixeira Li
RG-42.007.971-3
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TERMO DE CIÊNCIA E OE NOTlFICAÇÃO

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNA ÍB A
PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE COMUNIDADE DE AMOR
RAINHA DA PAZ

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO TERMO OE
COLABORAÇÃO Nº 004/2021
OBJETO: CONSTITUIU OBJETO DO PRESENTE [NSTRUMENTO A
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCfEDADE
CIV[L PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE HABlLIT AÇÃO E
REABILITAÇÃO DE 100 (CEM) PESSOAS COM DEF[ClÊNCIA E SUAS
FAMÍLIAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOClAL, RESIDENTES
NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento
no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na
Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo. serão publicados no
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, paite do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar nº 709 , de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a
contagem dos prazos processuais, confo1me regras do Código de Processo Civil;
d) as infom1ações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no
módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos
previstos no Artigo 2° das Instruções nº0l í2020, conforme "Declaração(ões) de
Atualização Cadastral" anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.
2. Damo-nos por .NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
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b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Santana de Parnaíba, Jj_de r-llJtte~lltJ de 2022,

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE¾
Nome: Antonio M
Cargo: Prefeito
CPF: 136,500.3

RESPONSÁVEIS P LA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome : Antonio Marcos
Cargo: Prefeito
CPF: Prefeito

Pelo contratante:
Nome: Antonio Marcos Batista Pereira
Cargo: Prefeito

CPF: 136.500.348-59

Pela contratada:
Nome: Walter Barana Nicolosi
Cargo: Diretor - Presidente
CPF: 906.533.198-00

Assinatura
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ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Antonio Marcos B· tista Pereira
Cargo: Prefeito
CPF: 136.500.348-59

_

OU

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA, CPF 136.500.348-59, atesto que na data
de 01/02/2022 às 10:47:14 minhas informações pessoais perante este Tribunal
encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:
• Nome Completo;

• CPF;
• RG;
• Data de Nascimento;
• E-mail institucional;
• E-mail pessoal;
• Telefone Celular
• Endereço Residencial.
Atesto
tamb ém
que
o
endereço
de
e-mail
PREFEITO@SANTANADEPARNAIBA.SP.GOV.BR, indicado como endereço principal
no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha
responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

8A80C82E96CB6EEED4756B6CC58CBB226E379BD5A1B9806AB72D84C3FFE

E'Ma declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

dde1 b346-fc28-4bf8-aeed-72bc004e2fbe
Para conferência, acesse https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos
e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.

