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

PLANO DE AÇÃO PARA 2021
I – IDENTIFICAÇÃO
1. Dos Serviços
Nível I – Proteção Social Básica
Serviço – Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos
Descrição – Atendimento a criança e suas famílias, através do projeto “Familiarizando –
familiares agir para mudar comportamentos”, que tem como objetivo fortalecer vínculos e
prevenir ocorrência de situações de risco.
2. Do Município
Nome: Prefeitura da Estância Turística de Itu
CNPJ; 46.634.446/0001-00
Endereço: Avenida Itu 400 Anos, s/nº - Bairro Itu Novo Centro
Cidade: Itu
CEP: 13.303-500
Prefeito Reeleito: Guilherme Gazzola (PL )
3. Do Gestor da Assistência Social
Órgão: Conselho Municipal de Assistência Social
CNPJ: 46.634.446/0001-00
Endereço:Praça D. Pedro I, nº 116 – Centro.
Cidade: Itu
CEP – 13.301-009
Telefone (11) 4022-0625
FAX: (11) 4013-0202
E-mail: prosocial.itu@ig.com.br
Gestor: César Benedito Calixto

II – FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
“O CEAPI entidade de caráter assistencial, tem por finalidade o atendimento gratuito e
permanente, na área educacional, cultural, esportivo e social a crianças, contribuindo para seu
desenvolvimento integral e formação cidadã” (Estatutos Art.2º).

III – OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Contribuir para a proteção da infância.
Prestar serviços de forma continuada, permanente e planejada, para crianças de até 06
anos, complementando as ações de proteção e o fortalecimento dos vínculos familiares
e sociais.
Executar programas e projetos voltados às famílias, prevenindo a ocorrência de
situações de risco social, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária.
Manter espaço físico para atendimento a oitenta e cinco (85) crianças em período
integral.
Fortalecer o Projeto Familiarizando – Familiares agir para mudar comportamentos,
garantindo espaço para reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e
no processo de desenvolvimento infantil.

1

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

IV – ORIGEM DOS RECURSOS
Os recursos utilizados na entidade são de origem pública e privados. Os repasses
públicos são advindos do FMDCA e FMAS através de parcerias e elaboração de termos de
colaboração/e ou fomento. (Lei 13019/2014). As doações de pessoas físicas e jurídicas
compõem a receita privada e o resultado dos eventos, complementam as receitas.
B . Previsão para Aplicação dos Recursos (R$)

Descrição

Próprios

Salários
Encargos /Benefícios
Manutenção Predial
Material de Consumo
Serviços de .Terceiros
Telefone.
Deslocamentos
Alimentação

27.300
10.920
1.800
1.380
3.200
1.800
-01.500
-032.100
80.000

Desp. Diversas
Des. Projetos
TOTAL

Municipal

Estadual

6.000
-0-02.500
1.500
-0-02.500
-0-012.500

Federal

17.400
-0-06.000
3.000
-0-0600
3.000
93.444

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

123.444

-0-

-0-

Outros

4.000
5.000
1.500
1.500
-0-0500
1.000
1.500
-015.000

TOTAL
54.700
15.920
3.300
11.380
7.700
1.800
500
5.600
4.500
125.544
230.944

V – INFRAESTRUTURA
O CEAPI funciona em prédio próprio, possui 06 (seis) salas amplas, sendo 05 (cinco)
para aulas, com boa iluminação e com carteiras individuais, podendo ser organizadas da forma
mais conveniente para se trabalhar com as atividades que estão sendo propostas e uma sala
de recreação Os banheiros dos alunos, 02 (dois) conjuntos (sanitários e chuveiros), são
apropriados para a idade das crianças, com porcelanas adequadas as suas alturas, sendo um
para uso dos meninos e outro para uso das meninas. Para uso dos funcionários também são
02 (dois) banheiros um masculino e outro feminino. Possui uma sala para o setor Administrativo,
com duas salas pequenas que são utilizadas como arquivo A lavanderia é ampla, com um
tanque e armários abertos para se guardar o material de limpeza. A cozinha é bem equipada
com fogão e geladeira industrial, a dispensa é anexa a cozinha e há um espaço onde é servido
o alimento aos alunos e contêm mesa onde os funcionários também fazem suas refeições. A
biblioteca e a informática dividem o mesmo espaço. Há uma sala utilizada para atendimentos
individualizados do Serviço Social e Psicologia e uma sala com divisória para auxiliar de saúde
que desempenha o serviço de puericultura, acompanhando o crescimento e desenvolvimento
da criança. Há duas salas de almoxarifado, uma com divisória onde são guardados materiais
pedagógicos, jogos pedagógicos e outra em alvenaria que é utilizada para materiais utilizados
pela entidade em bazares e eventos. O espaço externo não é muito amplo, mas comporta um
parque infantil e possui uma casinha de alvenaria e bebedouro.

VI – IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
1. Serviços de Proteção Social Básica
1.1 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
A partir deste ano, o CEAPI atendendo uma demanda municipal, abriu uma classe de
Maternal l para crianças nascidas a partir de abril/2018, portanto com dois anos completos,
alterando a faixa etária de atendimento que era de 03 anos (Abril/2017). Com a inclusão
dessa nova fase da Educação Infantil, o CEAPI foi contemplado, pelo Rotary Clube Terras,
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com o Projeto Solarium para implantação de uma área externa, separada do parque
infantil existente na entidade. Esse projeto oferecerá a essas crianças o banho de sol, um
cuidado importante a ser garantido diariamente na unidade escolar e ainda a oportunidade
de vivenciar uma diversidade de experiências ao ar livre, aventurando-se pelo espaço.
• Apresentação: Este serviço tem por finalidade desenvolver atividades com crianças de
02 a 05 anos e onze meses de idade, em período integral, através do projeto
“Familiarizando – familiares agir para mudar comportamentos”, que tem como
objetivo fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de
risco.
• Publico Alvo: crianças de 02 a 05 anos e onze meses de idade e suas famílias
• Capacidade de atendimento: 85 crianças.
• Recursos financeiros previstos: Convênio de parceria com a Secretaria Municipal de
Educação, para período matutino, formato creche (educação infantil).
• Recursos Humanos Previstos: 01 Assistente Social, 01 Psicóloga, 01 diretora
pedagógica, 01 coordenadora pedagógica, 07 professoras, (01) Auxiliar de Enfermagem
;01 auxiliar administrativo, 02 cozinheiras, 03 auxiliares de monitoria,(02)
• Auxiliares de Limpeza; 04 monitoras, 01 Orientador de Informática, 01 Professora de
Educação Física.
• Abrangência territorial: O CEAPI atende crianças de ambos os sexos, com idade de
02 (dois) anos a 05 (cinco) anos e onze meses, residentes no município,
preferencialmente próximo ao bairro São Luiz, onde está localizada. O território de
abrangência é a Região 3 (CRAS-PROMAI), É uma região composta por três
condomínios, sendo dois de alto padrão, por vinte e três (23) bairros e uma parte da
zona rural (Pau d´Alho, Pinheirinho, Piraí Acima e Braiaiá).
• Participação dos usuários e estratégias utilizadas: As atividades desenvolvidas
estão de acordo com a projeto pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. No
ano de 2020, por orientação do FUNDEB, a secretaria municipal de Educação
denominou para o período matutino EMEI - Bairro São Luiz para criação da APM
Associação de Pais e Mestres, permanecendo o mesmo formato de parceria (Lei
13019/14) para o atendimento em período integral.
1.2 – Atividades Complementares para as crianças.
Desde sua fundação, o CEAPI tem como objetivo proporcionar atendimento em período
integral para crianças. “entidade de caráter assistencial, tem por finalidade o
atendimento gratuito e permanente, na área educacional, cultural, esportivo e
social a crianças, contribuindo para seu desenvolvimento integral e formação
cidadã” (Estatutos Art.2º)). Com o decorrer dos anos e as mudanças ocorridas, hoje
a entidade atende crianças de 02 a 5 anos e 11 meses de idade, em formato “creche”
e no contraturno da educação infantil, oferece as atividades abaixo descritas.

1.2.1 - Dança/Expressão Corporal
•

•
•

Justificativa – A dança tem como proposta ser utilizada como recurso somatório ao
desenvolvimento das capacidades expressivas das crianças. O trabalho com
movimentos propicia um amplo desenvolvimento de aspectos físicos da motricidade,
abrangendo uma reflexão acerca das posturas corporais aplicadas nas atividades
cotidianas.
Público Alvo – Crianças do CEAPI.
Recurso Financeiro Previsto – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Os
recursos utilizados na entidade são de origem pública e privados. Os repasses públicos
são advindos do FMDCA e FMAS através de parcerias e elaboração de termos de
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•
•
•

colaboração/e ou fomento. (Lei 13019/2014). As doações de pessoas físicas e jurídicas
compõem a receita privada e o resultado dos eventos, complementam as receitas.
Recursos Humanos Previstos – (01) Professora de Educação Física; (01) Assistente
Administrativo; (04) Monitoras e (02) Auxiliares de Monitoria.
Abrangência Territorial – Sede do CEAPI - Rua Leonardo Piunti, 301 –
Bairro São Luiz.
Formas de Avaliação – Através das reuniões mensais de pais e/ou responsáveis.

1.2.2 - Informática
•

•
•

•
•
•

Justificativa – O uso da informática para crianças, tem como objetivo principal o auxílio
no processo de alfabetização. Essa nova tecnologia cria um novo espaço para o
aprendizado, com integração do computador e objetos tridimensionais, ideal para o
mundo da criança, fomentando e facilitando o aprendizado.
Público Alvo – Crianças do CEAPI
Recurso financeiro previsto – R$ 4.000,00 (quatro mil e reais) Os recursos utilizados
na entidade são de origem pública e privados. Os repasses públicos são advindos do
FMDCA e FMAS através de parcerias e elaboração de termos de colaboração/e ou
fomento. (Lei 13019/2014). As doações de pessoas físicas e jurídicas compõem a
receita privada e o resultado dos eventos, complementam as receitas.
Recursos Humanos Previstos – (01) Orientador de Informática (01) Assistente
Administrativo; (04) Monitoras e (02) Auxiliares de Monitoria.
Abrangência Territorial – Sede do CEAPI – Rua Leonardo Piunti, 301 – Bairro São
Luiz.
Formas de Avaliação – Através das reuniões mensais de pais e/ou responsáveis.

1.2.3 - Biblioteca Circulante
•

•
•

•
•
•

Justificativa – Despertar a criança para a leitura é o objetivo deste projeto. O acervo
literário da Entidade estimula o ingresso no mundo da leitura, onde a criança adquire
habilidades necessárias para aprendizagem do ler e escrever; desenvolve suas
potencialidades e interage com o adulto e com crianças com as quais convive.
Público Alvo – Crianças do CEAPI
Recurso Financeiro Previsto – R$ 400,00 (quatrocentos reais) Os recursos utilizados
na entidade são de origem pública e privados. Os repasses públicos são advindos do
FMDCA e FMAS através de parcerias e elaboração de termos de colaboração/e ou
fomento. (Lei 13019/2014). As doações de pessoas físicas e jurídicas compõem a
receita privada e o resultado dos eventos, complementam as receitas.
Recursos Humanos Previstos – (01) Coordenadora Pedagógica; (05) Professoras e
(02) Auxiliares de Monitoria.
Abrangência Territorial – Sede do CEAPI - Rua Leonardo Piunti, 301 –
Bairro São Luiz.
Formas de Avaliação – Dados estatísticos da rotatividade dos livros
.

1.2.4 – Brincar e Vivenciar
•
•

Justificativa – Enquanto aguardam seus responsáveis, as crianças realizam
brincadeiras, assistem a filmes/desenhos ou utilizam brinquedos livres, permitindo que
ela viaje em sua imaginação, construindo valores e opiniões próprias.
Público Alvo – Crianças do CEAPI
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•

•
•
•

Recurso Financeiro Previsto: R$ 1.000,00 (hum mil reais) Os recursos utilizados na
entidade são de origem pública e privados. Os repasses públicos são advindos do
FMDCA e FMAS através de parcerias e elaboração de termos de colaboração/e ou
fomento. (Lei 13019/2014). As doações de pessoas físicas e jurídicas compõem a
receita privada e o resultado dos eventos, complementam as receitas.
Recursos Humanos Previstos – (01) Coordenadora Pedagógica; (04) Monitoras e (02)
Auxiliares de Monitoria.
Abrangência Territorial – Sede do CEAPI - Rua Leonardo Piunti, 301 –
Bairro São Luiz.
Formas de Avaliação – Através das reuniões mensais de pais e/ou responsáveis.

1.2.5 Projeto Festejar
•

•
•

•
•
•

Justificativa – Este projeto proporciona atividades com as famílias, crianças,
funcionários, colaboradores e voluntários do CEAPI, relembrando datas festivas e
comemorativas, estimulando a participação dos familiares junto a Instituição com o
objetivo de fortalecer os vínculos familiares e comunitários.
Público Alvo – Crianças e suas Famílias
Recurso financeiro previsto – R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) Os
recursos utilizados na entidade são de origem pública e privados. Os repasses públicos
são advindos do FMDCA e FMAS através de parcerias e elaboração de termos de
colaboração/e ou fomento. (Lei 13019/2014). As doações de pessoas físicas e jurídicas
compõem a receita privada e o resultado dos eventos, complementam as receitas.
Recursos Humanos Previstos – 01 diretora pedagógica, 01 coordenadora
pedagógica, 05 professoras, 01 auxiliar administrativo, 03 auxiliares de monitoria, 05
monitoras, (01) Assistente Social, (01) Psicóloga, Voluntários e Convidados.
Abrangência Territorial – Sede do CEAPI – Rua Leonardo Piunti, 301 – Bairro São
Luiz.
Formas de Avaliação – Relatos pessoais e escrito dos responsáveis; desenhos das
crianças, são algumas formas de avaliação.

1.2.6 – Projeto Expandindo Horizontes através do esporte e recreação.
Este projeto foi apresentado em 2017 para o edital CONDECA/2016-17,
reapresentado em 2018-19 e em 2020 habilitado e contemplado para execução em
2021.
• Justificativa – 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 o “metabolismo”, explica o professor de Educação
Física, Willian Isel. Para ampliar as 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 apresentado
• Público Alvo – Crianças e suas Famílias
• Recurso financeiro previsto – R$ 95.544,00 (noventa cinco mil, quinnentos e
quarenta e quatro reais) Os recursos utilizados nesse projeto será de R$93.444,00
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•

•
•

(noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais) aprovado pelo
CONDECA/FEDCA e R$2.100,00 (dois mil e cem reais ) recursos próprios, em
forma de contrapartida.
Recursos Humanos Previstos – (01) Assistente Social; (04) Professores de
Educação Física (03 Natação) e (01 Jiu-Jitsu); 05 monitoras; 01 auxiliar administrativo;
01 coordenadora pedagógica
Abrangência Territorial – Academia Corpo e Água Rua Professora. Maria Antônia
Luporini Sampaio, 550 - São Luiz, Itu - SP, 13304-190 – Fone: 4024-1813.
Formas de Avaliação – Relatos pessoais e escrito dos responsáveis; avaliação do
profissional responsável pelas atividades como interesse, habilidade e desenvoltura.

2. Programa de atenção à família.
•

Apresentação:
Este programa tem como foco o desenvolvimento de atividades com crianças,
familiares e comunidade, para fortalecer vínculos e prevenir ocorrências de situações
de exclusão e de risco, fortalecendo a função protetiva da família, contribuindo na
melhoria da sua qualidade de vida.

2.1 - Projeto Familiarizando – Familiares Agir para Mudar Comportamentos
• Objetivo – Este projeto tem como objetivo contribuir com as famílias das crianças que
freqüentam o CEAPI e da comunidade em torno, oferecendo ações assistenciais de
caráter preventivo e protetivo, com a finalidade de fortalecer os vínculos familiares e
comunitários.
• Público Alvo – Famílias das crianças do CEAPI e da comunidade
• Capacidade de atendimento: 85 famílias
• Recurso Financeiro Previsto – R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Os recursos
utilizados na entidade são de origem pública e privados. Os repasses públicos são
advindos do FMDCA e FMAS através de parcerias e elaboração de termos de
colaboração/e ou fomento. (Lei 13019/2014). As doações de pessoas físicas e
jurídicas compõem a receita privada e o resultado dos eventos, complementam as
receitas.
• Recursos Humanos Previstos – (01) Assistente Social; (01) Psicóloga; (01)
Assistente Administrativo (01) Auxiliar de Serviços, Palestrantes, Prestadores de
Serviços e voluntários.
• Abrangência Territorial – Sede do CEAPI - Rua Leonardo Piunti, 301 – Bairro
São Luiz.
• Demonstração da forma de participação e ou estratégias que serão utilizadas:
Convites enviados em forma de bilhetes, participação no Conselho Escolar, reuniões
e informes pessoais.
•
•

•

2.2 – Atividades Realizadas
2.2.1 Oficinas de Artesanato: Tem como objetivo potencializar o grupo de mulheres
participantes, servindo como motivação para melhorar a renda familiar. São realizadas
semanalmente às quarta-feiras das 18h30min às 20h 30min. nas modalidades de:
Tricô, Crochê, Bordados com fita, Pedraria, entre outras.
2.2.2 - Palestras sócio-educativas : Realizadas
semestralmente com tema
relacionado ao desenvolvimento infantil, familiar e outros de interesse da Comunidade.
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•
•

•
•
•

2.2.3. Atividades interativas As atividades interativas serão realizadas nas datas
comemorativas e eventos da Entidade, onde os familiares participam ativamente,
2.2.4. Passeios em família: Promover anualmente sempre aos domingos, um “Passeio
em Família”, como atividade cultural e de lazer, objetivando a interação social entre as
famílias e o fortalecimento dos vínculos familiares. A participação dos pais ou
responsáveis, é um dos critérios para os passeios em Família”
2.2.5. Cursos/Oficinas: São programados um por semestre, servindo de motivação
para melhorar a renda familiar.
2.2.6.. Atividades do Serviço Social: Acolhida, Ficha de Cadastro, Entrevistas,
Relatórios, Encaminhamentos, Acompanhamento Social.
2.2.7 – Atividades da Psicologia:

3. Outros Serviços assistenciais.
3.1 Atendimento psicológico e encaminhamentos – As crianças são atendidas pela
equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação quando solicitado. As famílias
recebem orientação do psicólogo contratado pelo Projeto Familiarizando.
3.2 Acompanhamento Social Familiar – As famílias que apresentam situações
conflitantes, são acompanhadas pelo Serviço Social e a Psicologia, com atendimentos
individualizados e encaminhamentos à rede sócioassistencial.
3.3 Público Alvo – Famílias e crianças do CEAPI
3.4 Recurso Financeiro Previsto R$ 3.000,00 (três mil e reais). Os recursos utilizados
na entidade são de origem pública e privados. Os repasses públicos são advindos do
FMDCA e FMAS através de parcerias e elaboração de termos de colaboração/e ou
fomento. (Lei 13019/2014). As doações de pessoas físicas e jurídicas compõem a
receita privada e o resultado dos eventos, complementam as receitas.
3.5 Recursos Humanos Previstos: (01) Assistente Social, (01) Psicóloga (01) Assistente
Administrativo e (01) Auxiliar de Monitoria.
3.6 Abrangência Territorial – Sede do CEAPI - Rua Leonardo Piunti, 301 – Bairro São Luiz
3.7 Formas de Avaliação – Dados estatísticos de atendimentos.

VII – CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
1. Rotina Diária com as crianças
7:30 às 11:30
12:30 às 13:30
13:30 às 14:00
14:00 às 15:30
15:30 às 16:00
16.00 às 17:00
Sob Demanda

EMEI Bairro São Luiz. Atividades Educacionais e Biblioteca Circulante

Horário de descanso.
Arrumação das salas e das crianças.
Atividades contra turno: Dança e Informática
Jantar
Projeto Brincar e Vivenciar e Saída das crianças.
Projeto Festejar.

2. Projeto Familiarizando
Dias da semana
Horário
3ªs e 5ªs feiras
8h00min às 12h00min
2ªs, 3ªs e 4ªs feiras
14h00min às 17h30min
4ªs feiras
18h30min às 20h30min
Sábados/Sob Demanda
8h00min às 12h00min
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Domingos/Anual

8h00 às 17h00min

Passeio em Família

VIII – RECURSOS
A) Humanos.
Função
Assistente social
Psicóloga
Diretora pedagógica
Coord. pedagógica
Professor (a)
Aux.Enfermagem
Assist. Administrativo
Monitores
Aux. Monitoria
Aux. Limpeza
Cozinheira
Voluntários
Total:

Remunerado
Prefeitura
Entidade
-001
-001
01
-001
-007
02
01
-0-001
04
-003
-001
01
02
-0-0-020
06

Não
remunerado
-0-002
-00
-002
-0-0-0-006
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Total
01
01
03
01
09
01
03
04
03
02
02
06
36

B) Financeiros
Aplicação
Projeto Familiarizando
Projeto Dança
Projeto Informática
Biblioteca Circulante
Projeto Brincar e Vivenciar
Serviços assistenciais
Projeto Festejar
Projeto Expandindo Horizontes
TOTAL

Próprios
90.000,00
2.500,00
4.000,00
400,00
1.000,00
3.000,00
4.500,00
2.100,00
107.500,00

Publicos
30.000,00

Próprios
31.300,00
15.920,00
2.880,00
3.200,00
2.500,00
5.600,00
1.500,00
32.100,00
95.000,00

Concedente
24.800,00

93,.444,00
123.444,00

Total
120.000,00
2.500,00
4.000,00
400,00
1.000,00
3.000,00
4.500,00
95.544,00
230.944,00

C) Aplicação dos Recursos
Elemento de despesa
Salários
Benefícios / Encargos
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Alimentação
Despesas Administrativas
Despesas Diversas
Desenvolvimento Novos Projetos
TOTAL

D)Fonte dos Recursos
Origem
MUNICIPAL

ESTADUAL

Fonte
Assistência Social
Educação
Saúde
FMDCA
Outras Doações/Contribuições
Assistência Social
Educação
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8.500,00
5.500,00
3.700,00

93.444,00
135.944,00

Total
56.100,00
15.920,00
11.380,00
8.700,00
6.200,00
5.600,00
1.500,00
125.544,00
230.944,00

Valor

12.500,00
95.000,00
30.000,00

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

Saúde
FEDCA
Outras (identificar)
Assistência Social
Educação
Saúde
FNDCA
Outras (identificar)
TOTAL

FEDERAL

93.444,00

230.944,00

IX – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Meta
JAN/2020 FEV/2020
MAR/2020
1
1,2 e 3
11.448,00
7.708,00
23.948,00

Meta
1e2

ABR/2020

MAIO/2020

JUN/2020

18.138,00

17.938,00

17.638,00

JUL/2020

AGO/2020

SET/2020

OUT/2020

NOV/2020

DEZ/2020

17.638,00

17.638,00

17.638,00

24.538,00

17.638,00

29.036,00

IX – BIBLIOGRAFIA
• Lei 13.019/2014 – Marco Regulatório da Sociedade Civil..
• Resolução 109 de 11 de novembro de 2009 do CNAS
• Projeto Político Pedagógico – Plano de Gestão 2017/2020 do CEAPI
• Estatutos da Entidade.

Itu, 13 de Janeiro de 2021.
Maria Inmaculada O.Francischinelli
Diretora Pedagógica

Virginia Ap. Delgado
Assistente Social

9

Maria Luisa Blanch Groset
Presidente

