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ANEXO V – PLANO DE TRABALHO
Edital de Chamamento Público 02/SEDS/CONDECA/2018-19

1. Identificação do Projeto :
1.1 Instituição Proponente: CEAPI – CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA
1.2 CNPJ: 57.048.571/0001-13
1.3 Banco do Brasil 001
1.4 Agência: 0354-9
1.5 Conta: 4147-5
1.6 Site
1.7 Certificações:
CRCE ( X )
CEBAS ( X )
OSCIP (
)
Utilidade Pública: Federal ( X )
Estadual ( X )
Municipal ( X )
CMAS ( X )
CMDCA ( X )
1.8 Nome do Responsável Legal: MARIA LUÍSA BLANCH GROSET
1.9 E-mail: seboller@yahoo.com
1.10 RG nº W511902-S
Órgão Expedidor: DPF
2. Apresentação da Organização
2.1 Histórico da Organização
O CEAPI –

, sem fins lucrativos, políticos ou

religiosos, tendo por finalidade o atendimento gratuito e permanente, na esfera educacional,
cultural, esportivo e social, a crianças, contribuindo para o seu desenvolvi
. Fundado em 08/06/1987, por um grupo de pessoas preocupadas com o bemestar, o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social de crianças. Teve como proposta
inicial atender os filhos de mulheres trabalhadoras domésticas, empregadas na região central da
cidade.

Iniciou suas atividades no Seminário do Carmo, com 42 crianças, atendendo suas finalidades
estatutárias que são promover gratuitamente o bem integral e integrado de crianças de
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ambos os sexos em regime de período integral, estabelecendo padrões de atendimento que
garantam espaço físico adequado, materiais em quantidade e qualidade suficientes;
adoção de propostas educacionais compatíveis com a faixa etária, nas diferentes
modalidades de atendimento.
De 1992 a 1998, o CEAPI ocupou as dependências do Coral Vozes de Itu. A partir de 1999 a
entidade atua em sua sede própria, contando com uma parceria da Secretaria Municipal da
Educação em forma de convênio, oferecendo corpo pedagógico e administrativo, bem como a
metodologia do ensino e alimentação para as crianças atendidas, conforme determina a LDB - Lei
de Diretrizes e Bases da Educação.
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- familiares agir para mudar

lém de possibilitar o atendimento integral às crianças, tem ainda como

objetivo propor ações socioeducativas para os responsáveis pelas crianças atendidas no CEAPI e
da comunidade do entorno, resgatando seu papel socializador, visando promover o fortalecimento
dos vínculos familiares e comunitários.
Atualmente o CEAPI, atende 85 crianças em período integral, filhos de mães atuantes no mercado
de trabalho ou em situação familiar de vulnerabilidade social, na faixa etária de 03 a 05 anos e 11
meses de idade, de ambos os sexos, sem distinção de raça, cor, nacionalidade, concepção
política, filosófica ou religiosa.
3. Apresentação do Projeto
3.1 Nome do Projeto: EXPANDINDO HORIZONTES através do esporte e recreação
3.2 Justificativa.
A primeira infância é o período que compreende o nascimento e os primeiros seis anos de vida da
criança. É uma etapa muito importante para o desenvolvimento, e as experiências dessa época
são levadas para o resto da vida – mesmo aquelas que acontecem durante a gestação ou
enquanto o bebê é pequeno, ainda não sabe falar e nem tem memória apurada dos fatos que
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acontecem à sua volta
Estudos mostram que quando as condições para o desenvolvimento durante a primeira infância
são boas, maiores são as probabilidades de a criança alcançar o melhor de seu potencial,
tornando-se um adulto mais equilibrado, produtivo e realizado.
Iniciar esportes durante a infância é de extrema importância para incentivar a vontade das
crianças em praticar atividades físicas e aguçar uma vocação esportiva. Uma boa alternativa é
apresentar essas práticas esportivas, como forma de lazer, brincadeiras, para contribuir, de forma
natural e saudável, no desenvolvimento físico e mental; na parte social, além do prazer em vencer
desafios.
Existem seis modalidades que ajudam no desenvolvimento infantil. As atividades, enquanto
crianças contribuem no desenvolvimento do corpo, além de outros âmbitos da vida. Segundo o
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mais utilizados para o desenvolvimento motor infantil. Essas modalidades auxiliam também a
cooperação. A natação e as lutas, também contribuem bastante para a construção músculo
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á-los na vida real. Os pais gostariam

que seus filhos tivessem brincadeiras mais criativas e físicas, em vez de passarem tanto tempo
em frente às telas. Segundo a pesquisa feita por OMO, mesmo os pais que admitiram um
desequilíbrio na rotina dos filhos, gostariam que eles tivessem mais brincadeiras criativas (35%),
brincadeiras físicas (30%) e brincadeiras construtivas (19%). Brincadeiras na água, por exemplo,
são incríveis para as crianças. Despertam curiosidade, experimentação e imaginação.
Para ampliar as atividades oferecidas para nossas crianças, estamos propondo a natação e o JiuJitsu, por serem práticas esportivas recomendadas para a faixa etária das crianças a serem
beneficiadas diretamente

pelo projeto ora apresentado Expandindo Horizonte: através do

esporte e recreação.
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desenvolve habilidades psicomotoras como a lateralidade, as percepções tátil, auditiva e visual,
as noções espacial, temporal e de ritmo, sociabilidade e autoconfiança, facilita a sociabilização,
pois as aulas são em grupos, além de ser um meio naturalmente agradável para as crianças. Na
água, a criança pode experimentar novas sensações e posições corporais não utilizadas no meio
aéreo, desenvolvendo ainda mais os sentidos e melhorando a percepção do mundo.
Segundo o mestre Leão Teixeira1 GMI da Escola Jiu-Jitsu Leão Teixeira, a idade de três (03) anos
é ótima para o início do esporte. Mestre Leão explica que, com instrução correta, só existem
benefícios na prática da arte suave logo cedo.
Uma das formas de beneficiar-se com o Jiu-Jitsu é o exemplo - cercar a criança de bons
exemplos de saúde, ética e respeito, fará uma enorme diferença na sua formação. Outro benefício
é Respeitar a todos – o Jiu-Jitsu infantil exige respeito. Pedir licença ao entrar no tatame,
aprender sobre hierarquia fará a criança ter um olhar diferente fora do tatame. Na escola e em
casa o comportamento ao se tornar praticante desta arte marcial muda. Por último, é impossível
fazer Jiu-Jitsu Infantil e não se socializar. Essa arte marcial ajuda a desenvolver qualidades como
cooperação, parceria e amizade. Uma das tarefas do professor é encorajar as crianças a ajudar e
motivar uns aos outros. O maior benefício do Jiu-Jitsu infantil é a alegria de treinar.
3.3 Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado
O município de Itu possui uma extensão territorial 640,719 km² e uma população estimada(2019)
de 173.939 habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que mede o grau de
desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população, segundo o IBGE2 de 2010 é de
0,773. Ainda de acordo com o IBGE o Índice da Pobreza Subjetiva, que é derivada da opinião dos
entrevistados, é de 16,47% e a Incidência da Pobreza é de 20,03%.
Com o objetivo de conhecer melhor os usuários do CEAPI – Centro de Apoio à Infância,
realizamos anualmente uma pesquisa3 de avaliação do nosso trabalho e constatamos que os
1

Fonte: Teixeira, Leão – GMI
² Fonte: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=352390&search=sao-paulo|itu|infograficos:informacoes-completas.
3
Pesquisa interna realizada em dezembro de 2018.

4

C.E.A.P.I. - CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA
Rua Leonardo Piunti,301 – Bairro S. Luiz – Fone: 4024-5788 CEP 13304-250 – ITU
E-mail : ceapi.ceapi@ig.com.br
CNPJ 57.048.571/0001-13

responsáveis pelas crianças trabalham nos diversos setores da economia(indústria, comércio,
etc.) sendo que 61% possui renda superior a dois salários mínimos, 21% possui renda de um
salário e 13% acima de cinco salários mínimos. 7% do público pesquisado é beneficiário da Bolsa
Família e 5% não responderam. Os pais matriculam seus filhos no CEAPI devido à proximidade
de casa e também do local de trabalho e pela facilidade do transporte.
3.4 Abrangência Geográfica- Indicação da divisão administrativa do Estado, referente às
Secretáriasafins do objeto do projeto, bem como, o local de desenvolvimento das atividades,
identificando os municípios da região de atuação, bem como se o projeto é municipal, regional ou
estadual nos termos das definições. deste Edital.
O município de Itu fica na região administrativa de Sorocaba. O CEAPI está localizado no bairro
São Luiz, sendo o CRAS Frei Alípio, instalado no bairro São Judas Tadeu, o seu Centro de
Referência da Assistência Social. Conta com uma Unidade de Saúde (UBS-04) próximo da
entidade. A região onde o CEAPI está instalado, é predominantemente voltada para residências e
comércios de pequeno e grande porte, tais como mercadinhos, quitanda, padarias, lojas de
roupas, móveis usados, papelarias, postos de gasolina e serralheria, mecânica, etc. No bairro há
diversos barracões onde funcionam indústrias com atividades variadas. Em termos de estrutura
urbana, a região conta com escolas estaduais e municipais de Educação Infantil e Ensino
Fundamental. Quanto ao aspecto religioso, o Bairro conta com Igreja Católica, Assembleia de
Deus e a Congregação Cristã. Há duas praças públicas, porém não são muito usadas e também
dois clubes o CAT/SESI/ITU e AABB (Associação Atlética Banco do Brasil em Itu), utilizada
somente por funcionários, mas que gentilmente nos emprestam o espaço para eventos e
recreação dos alunos. Possui toda infraestrutura (pavimentação, rede de água e esgoto, coleta de
lixo orgânico e reciclável, telefonia, asfalto e um Posto dos Correios. O transporte coletivo consta
de várias linhas de ônibus que passam em horário regular e atinge praticamente toda cidade.
4. Objetivos do Projeto
4.1 Objetivo Geral

Promover a saúde física, os estímulos à primeira infância, a interação social através de atividades
lúdicas no meio aquático e na arte marcial do Jiu-Jitsu.
5

C.E.A.P.I. - CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA
Rua Leonardo Piunti,301 – Bairro S. Luiz – Fone: 4024-5788 CEP 13304-250 – ITU
E-mail : ceapi.ceapi@ig.com.br
CNPJ 57.048.571/0001-13

4.2 Objetivo(s) Específico(s)
1. Proporcionar aulas de natação semanais para 70 crianças de 3 a 5 anos e 11 meses como
uma atividade física natural no meio líquido, tornando-a prazerosa e contribuindo com o
desenvolvimento e formação integral da criança;
2. Proporcionar atividades da arte marcial Jiu-Jitsu para 70 crianças de 3 a 5 anos e 11
meses através da ludicidade, tendo por objetivo melhorar a concentração, disciplina e
saúde, buscando fortalecer as relações de amizade.
3. Promover engajamento, sensibilizar, orientar e aproximar as famílias das crianças
atendidas através de encontros semestrais.
5. Beneficiários público alvo a ser atendido
5.1 Beneficiários Diretos (especificar):
 85 crianças de ambos os sexos com idade de 3 a 5 anos e 11 meses atendidas pelo
CEAPI.

5.2 Beneficiários Indiretos (especificar):
 85 famílias responsáveis pelas crianças.

5.3 Valor da Proposta:
 R$ 93.444,00 (noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro mil reais).

6. Metodologia – Descrever o método aplicado e a dinâmica do trabalho.
Objetivo

Atividades

Método

1. Proporcionar
aulas de natação
70 crianças de 3 a

1.1 Informação
aos pais sobre a
atividade de

O projeto será divulgado aos pais e/ou responsáveis
através de reunião e envio de bilhetes para posterior
autorização; visita ao local a ser desenvolvida a
6
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5 anos como uma
atividade física
natural no meio
líquido, tornando-a
prazerosa e
contribuindo com o
desenvolvimento e
formação integral
da criança.

natação

atividade.

1.2 Visita ao local
da atividade
pelos pais

As atividades serão realizadas com 70 crianças, em
parceria com Academia Corpo e Água, ampliando
nosso espaço na comunidade e arredores. O local,
que fica muito próximo ao CEAPI, oferece uma
estrutura completa com piscinas aquecidas e
tratadas, vestiários, chuveiros, e professores
certificados pelo CREF/SP.

1.3 Inscrições
das crianças

Os pais deverão realizar a inscrição das crianças e
fornecer os dados necessários para o cadastro e
assinar o termo de responsabilidade.

1.4 Aulas de
natação

As aulas serão realizadas em grupos, duas vezes na
semana (2ªs feiras e 4ªs feiras). O transporte das
crianças até o local será realizado por empresa
especializada para garantir maior segurança. O
deslocamento será acompanhado pelos monitores e
profissionais do projeto. O horário será das 14 horas
e 30 minutos às 15 horas e 50 minutos.
Os uniformes e equipamentos (maiô, touca, óculos,
toalha e chinelo) serão disponibilizados pelo projeto.

2 Proporcionar
atividades de JiuJitsu para 70
crianças de 3 a 5
anos e 11 meses
de idade como
uma atividade
lúdica e
desportiva.

2.1 Informações
aos pais sobre a
atividade de JiuJitsu (lúdica e
não luta)

Divulgar aos pais e/ou responsáveis através de
reunião, os objetivos dessa atividade, para posterior
autorização.

2.2 Preparar o
espaço para
prática da
atividade e
contratar
profissional.

As atividades serão realizadas com 70 crianças,
dentro do espaço criado no CEAPI, com toda
estrutura necessária e professor especializado.
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3. Promover
engajamento,
sensibilizar,
orientar e
aproximar as
famílias das
crianças atendidas
através de
encontros
semestrais.

2.3 Aulas de JiuJitsu

As aulas serão realizadas em grupos, duas vezes na
semana (terças-feiras e quintas-feiras) no horário das
14 horas e 30 minutos às 15 horas e 50 minutos.

3.1 Convite às
famílias para os
encontros de
engajamento na
vida escolar do
seu filho.

Oferecer encontros a fim de trazer informações sobre
o desenvolvimento das crianças nas atividades
propostas, para que possam caminhar juntos no
desenvolvimento integral e cuidados das crianças.

3.2 Realização
dos encontros
com as famílias.

Ocorrerão dois encontros no ano para apresentação
dos resultados obtidos nas atividades.

7. Resultados Esperados
Objetivos Específicos

1. Proporcionar aulas de natação semanais
para 90 crianças de 3 a 5 anos como uma
atividade física natural no meio líquido,
tornando-a prazerosa e contribuindo com o
desenvolvimento e formação integral da
criança.

2. Proporcionar atividades de Jiu-Jitsu para 70
crianças de 3 a 5 anos e 11 meses de idade
como uma atividade lúdica e desportiva.

Resultados Esperados

 Maior sociabilidade das crianças e
desenvolvimento das habilidades
motoras;
 Pais seguros para atividades de lazer
em ambiente aquático;

 Maior sociabilidade das crianças e
desenvolvimento das habilidades
motoras.
 Melhorar o equilíbrio e a coordenação
motora; construir confiança;
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3. Promover engajamento, sensibilizar, orientar
e aproximar as famílias das crianças atendidas
através de encontros semestrais.

 Melhor engajamento com as atividades
do projeto;
 Maior conscientização para participação
cidadã.

8. Processo de Monitoramento e Avaliação
Indicadores
Indicadores
Resultado(s)
qualitativos
quantitativos
-Maior sociabilidade
das crianças e
desenvolvimentos
das habilidades
motoras;

-Grau de satisfação
dos pais com a
prática da natação
pelos filhos;

-Nº de crianças
-Listas de presença;
participantes das
aulas de natação;
-Pesquisa de satisfação com os
pais;
-Nº de aulas
realizadas no
ano;

-Grau de satisfação
dos pais e das
crianças pela
pratica dessa arte
marcial.

-Nº de crianças
participantes das
aulas de jiu-jitsu

-Pais seguros para
atividades de lazer
em ambiente
aquático;
-Maior sociabilidade
das crianças e
desenvolvimento das
habilidades motoras.
-Melhorar o equilíbrio
e a coordenação
motora; construir
confiança
desenvolver a
cooperação.

-Melhor engajamento
com as atividades do
projeto;

Meios de verificação

-Grau de satisfação
das crianças.

-Observações dos professores,
monitores e pais.
-Pesquisa de
satisfação com
os pais

-Listas de presença;
-Observações dos professores,
monitores e pais.

-Observação e
avaliação pelos pais
(feedback).
-Grau de satisfação
dos pais com cada
encontro;

- Listas de presença;

-Nº de pais
participantes em
cada encontro;

-Listas de presença dos
encontros;
9
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-Maior
conscientização para
participação cidadã.

-Pesquisa de satisfação de
cada encontro;

9. Recursos humanos
Formação Profissional Função no projeto
(cargo)

Nº de

Vínculo (CLT, Prestador de

horas/mês

Serviços, Voluntário

Assistente Social

Coordenadora

30 horas

Prestador de Serviços

Prof. de E. Física

Prof. Natação

16 horas

Prestador de Serviços

Prof. de E. Física

Prof. Jiu Jitsu

16 horas

Prestador de Serviços

Pedagogas

Monitoras

20 horas

C.L.T.

10. Cronograma de execução do Projeto - Especificar mês a mês, quais ações/atividades
serão desenvolvidas.
Plano de Trabalho Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Atividades / Mês
1.1 Informação aos pais sobre a atividade de
X
natação.
1.2 Visita ao local da atividade pelos pais.

X

X

1.3 Inscrição das crianças.

X

X

1.4 Aulas de natação

X

2.1 Informações aos pais sobre a atividade
de Jiu- Jitsu (lúdica e não luta).

X

2.2 Preparar o espaço para prática da
atividade e contratar profissional.

X

X

2.3 Aulas de Jiu-Jitsu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.1 Convite às famílias para os encontros de
engajamento na vida escolar do seu filho.

X

3.2 Realização dos encontros com as
famílias.

X

X
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Plano de Trabalho
Edital de Chamamento Público 02/SEDS/CONDECA/2018-19

1. DADOS DO PROPONENTE

Órgão/instituição Proponente
CEAPI - Centro de Apoio à Infância

C.N.P.J.
57.048.571/001-13

Endereço:
Rua Leonardo Piunti, 307 – S. Luiz
Cidade
Itu
Conta corrente
4147-5

UF
SP

e-mail
ceapi.ceapi@ig.com.br

CEP
(DDD) Telefone/Fax
13304-250
(11) 4024-5788
Banco (nome e nº)
Agência (nome e nº)
001
Centro-0354-9

Nome do responsável pela instituição
MARIA LUÍSA BLANCH GROSET
R.G./Órgão expedidor
W511902-S - DPF

E.A.
Praça de
pagamento: Itu
C.P.F.
072.783.198-46

Cargo
Presidente

Função
Presidente

Endereço complete
Rua: Manoel Bandeira, 145 – Condomínio Campos
de Santo Antonio.

Matrícula

CEP
13305-412

(DDD) Tel./Fax
(11) 4022-2999

2. OUTROS PARTÍCIPES – INTERVENIENTE
Nome:
Endereço Completo:

CNPJ

E.A.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do projeto EXPANDINDO HORIZONTES através
do esporte e recreação

Período da execução
Início
Término
01/01/2020
31/12/2020

Eixo Temático: IV. Esporte e Recreação
Identificação do objeto:
Este projeto pretende promover a saúde física, os estímulos à primeira infância, a interação
11
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social, através de atividades lúdicas no meio aquático e na arte marcial do jiu-jitsu.
Justificativa da Proposição: Iniciar esportes durante a infância é de extrema importância
para incentivar a vontade das crianças em praticar atividades físicas e aguçar uma vocação
esportiva. Uma boa alternativa é apresentar essas práticas esportivas, como forma de lazer,
brincadeiras, para contribuir, de forma natural e saudável, no desenvolvimento físico e mental;
na parte social, além do prazer em vencer desafios. As atividades, enquanto crianças
contribuem no desenvolvimento do corpo, além de outros âmbitos da vida. A natação e as
lutas, também contribuem bastante para a construção músculo esquelética infantil, bem como
“

b

”,

x

E

Fí

, W

. P

atividades oferecidas para nossas crianças, estamos propondo a natação e o Jiu-Jitsu, por
serem práticas esportivas recomendadas para a faixa etária das crianças a serem
beneficiadas diretamente pelo projeto ora apresentado Expandindo Horizonte: através do
esporte e recreação.

4. Cronograma de execução (Meta, Etapa ou Fase)

Meta

Etapa/

Especificação

Fase
1

1

Indicador Físico

Duração

Unidade

Quant.

Início

Término

Crianças

70

01/01/20

31/12/20

Crianças

70

01/01/20

31/12/20

Encontros

02

01/01/20

31/12/20

Promover aula de natação,
como uma atividade física
natural no meio líquido.

2

1

Proporcionar atividades de
Jiu-Jitsu como uma
atividade lúdica e
desportiva

3

1

Promover engajamento,
sensibilizar, orientar e
aproximar as famílias das
crianças atendidas através
de encontros semestrais.
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5. Plano de Aplicação (Em reais)
Natureza da despesa
Item de
Especificação
despesa
Coordenador do Projeto
1
(R$998,00 x 12)
Aulas de Natação (R$65,00 x 70 x 8
2
meses )

Total Concedente
12.974,00

12.974,00

36.400,00

36.400,00

3

Mochila (R$35,00 x 70)

2.450,00

2.450,00

4

Touca (R$18,00 x 70)

1.260,00

1.260,00

5

Maiô e sungas (R$ 55,00 x 70)

3.850,00

3.850,00

6

Toalhas Felpudas (R$18,00 x 70)

1.260,00

1.260,00

7

Óculos de natação (R$25,00 x 70)

1.750,00

1.750,00

8

Chinelos (R$15,00 x 70)

1.050,00

1.050,00

18.000,00

18.000,00

9
10
11
12
13
14
15

Transporte Escolar (2 turmas x 10
meses x R$1.800,00
Monitoras (2 turmas x 10 meses ) 5
monitoras R$ 600,00 x 10 meses
Prof. De Jiu-Jitsu (R$ 25,00 x 8 aulas x
4 semanas x 10 meses)
Aquisição de tapete Tatame 100 x 100 x
2 cm – R$ 40,00 x 16 metros²
Kimono Infantil Judô/Jiu Jitsu (R$83,00
x 70)
Alimentação para os encontros com os
pais (2 encontros – R$300,00)
Publicidade – banners e folders

Total Geral

30.000,00

Proponente

30.000,00

8.000,00

8.000,00

640,00

640,00

5.810,00

5.810,00

600,00

600,00

1.500,00

1.500,00

125.544,00

93.444,00

32.100,00

13

C.E.A.P.I. - CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA
Rua Leonardo Piunti,301 – Bairro S. Luiz – Fone: 4024-5788 CEP 13304-250 – ITU
E-mail : ceapi.ceapi@ig.com.br
CNPJ 57.048.571/0001-13

6. Cronograma de desembolso (Em reais)*
Meta

Cat.
Economica

1e2

Operacional

1, 2 e 3

Materiais

1

Despesas
gerais

1º mês

2º mês

3º mês

4º mês

5º mês

6º mês

998,00

998,00

998,00

998,00

1.798,00

1.798,00

6450,00

5.810,00

5.810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.440,00

5.440,00

5.440,00

5.440,00

7.448,00

6.808,00 13.048,00

7.238,00

7.238,00

7.238,00

Cat.
Economica

7º mês

8º mês

9º mês

10º mês

11º mês

12º mês

1e2

Operacional

1.798,00

1.798,00

1.798,00

1.798,00

1.798,00

2.796,00

1, 2 e 3

Materiais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Despesas
gerais

5.440,00

5.440,00

5.440,00

5.440,00

5.440,00

5.440,00

7.238,00

7.238,00

7.238,00

7.238,00

7.238,00

7.238,00

Total

Meta

Total

*Permitido fazer um quadro a parte com estas informações e anexá-la ao final.
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7. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, parafins de prova junto ao
CONDECA/SEDS/Edital de Chamamento Público 02/2018/2019 para os efeitos e sob as
penas do art. 299 do Código Penal, que inexiste na mora ou débito junto a qualquer órgão ou
instituição da Administração Pública Federal e Estadual, direta ou indireta que impeça a
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Fundo Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma deste plano de trabalho.

Itu, 14 de outubro de 2019

Maria Luísa Blanch Groset
Assinatura e Carimbo

8. APROVAÇÃO
(a ser preenchido pelo Concedente após aprovação)

São Paulo, ______ / _______ / 20 ____

Responsável - Concedente
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