
CRIARTE — Centro de Recuperação e Inserção do Adolescente 
Para a Recondução ao Trabalho e à Educação — "Projeto Vida" — Ibitinga/SP 

CNPJ n° 0382680810001.10 

Ibitinga, 15 de dezembro de 2014. 

Ofício CRIARTE n° 029/2014 
Assunto: Faz solicitação 

Excelentíssimo Senhor 
Florisvaldo Antonio Fiorentino 
D.D. Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga 

Excelentíssimo Senhor, 

O Centro de Recuperação e Inserção do Adolescente 

para a Recondução ao Trabalho e à Educação - CRIARTE - Projeto Vida, 

encaminha o "Projeto Amor pela Vida"- 2015 no valor de R$ 24.205,13,a ser 

desenvolvido, no ano de 2015, para a devida aprovação. 

Esperando contar com o apoio incondicional de Vossa 

Excelência, que assegurará a legitimidade das ações do CRIARTE, manifestamos 

votos de estima e apreço. 

IrUt 

Déa r ria Costa Contente 

Presidente 
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PAPAO 

PLANO DE TRABALHO  

I - PERÍODO PREVISTO PARA O PLANO DE TRABALHO:  

JANEIRO/2015 A JUNHO/2015 
II — IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE  

1 - Nome: CRIARTE _ Centro de Recuperação e Inserção do Adolescente 
para a Recondução ao Trabalho e à Educação 
2 - Endereço:  Rua: Rua treze de Maio N°:319 

Bairro: Centro 	 CEP:14.940-000 
Cidade:lbitinga 
Telefone: (16) 3341-5848 
E-mail:Criarteibitinga@globo.conn  

3 - Inscrições/ Registros/ Títulos 

Órgão Número Validade Observações 
Registro de Estatuto - Cartório 1.158 - Estatuto 
C.N.P.J./Ministério da Fazenda 03.826.808/0001-10 Comprovante de 

inscrição e situação 
cadastral 

Conselho Municipal de 
Assistência Social - CMAS 

014/04 12/012012 Certificado 

Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - 
CMDCA 

010/04 Indeterminado Certificado 

Secretaria Estadual de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social — SEADS 

5672/2006 Indeterminado Comprovante 
cadastral 

Conselho Estadual de 
Assistência Social — CONSEAS 
/SP 

- - - 

Conselho Nacional de 
Assistência Sócia' -CNAS 

- - - 

CNAS - Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência 
Social (CEBAS ) 

- - - 

Utilidade Pública Municipal Lei n°2.427 - lei 
Utilidade Pública Estadual Lei n°12955 - Diário oficial em 

25/04/2008 
Utilidade Pública Federal - - - 
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4 —Representação Legal ( diretoria) 

4.1 - Período de Mandato  : 
17/06/2012 a 16/06/2015 

4.2 — Composição  

Nome 
completo 

Cargo 
Endereço 
completo 

Telefone 
E-mail R.G. C.P.F. 

DÉA MARIA 
COSTA 
CONTENTE 

PRESIDENTE Rua José 
Zapata,451- Jd 
centenário 

4.970.501-5 512.020.698-00 

ALEXANDRE 
DELFINI 
CORREA 

Vice - 
presidente 

AV. CECÍLIA 
CASEMIRO 
DE 
AMORIM,428 

28.704.092-06 220.543.368-74 

ROBINSON 
MARCELO 
NOVELLI 

1° 
SECRETARIO 

Rua Joana 
salia Salva,317 

21.530.019 162.140.558.39 

GISELE 
FERRARI 

2° 
SECRETARIO 

RUA 
SEBASTIÃO 
F. 
PINHEIRO,988 

41.787.295-1 310.143.558-77 

EDSON 
ROBERTO 
BATTISTON 

1° 
TESOUREIRO 

RUA 
ANTONIO 
GUEDES DOS 
SANTOS,43 — 
JD 
ELDORADO 

18.217.372-0 071.861.218-37 

ALBERTO 
SANTOS 
AVANCI 

2° 
TESOUREIRO 

AV. DOM 
PEDR011,600 
CENTRO 

15.204.807-8 038.380.888-08 

5 — Conselho Fiscal 

5.1 - Período de mandato: 
17/06/2012 a 16/06/2015 	 • 

5.2 - Composição  : 

Nome Endereço completo 
Telefone 
E-mail R.G. C.P.F. 

RINALDO 
ADEMIR 
BATISTON 

AV. ENGENHEIRO 
IVANIL 
FRANCISCHINI 

RIBERTO DE 
BIASI 

RUA MANOEL DA 
FONSECA,274 

8.282.704 035.901.558-17 

PAULO CESAR 
DE AMORIM 

RUA OVIDIO 
DIPARD1,143 

7.676.566 062.342.328-47 
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6 — Coordenação Técnica  

6.1 — Nome do coordenador :SONIA REGINA SILVA GUEDES 

6.2 — Formação Profissional  : SUPERIOR — PEDAGOGIA E 
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

III — DETALHAMENTO DO PLANO 

1 — JUSTIFICATIVA 

O "PROJETO AMOR PELA VIDA"2014  do Centro de Recuperação e 
Inserção do Adolescente para a Recondução ao Trabalho e à Educação, foi 
elaborado visando dar continuidade ao atendimento, de 90 (noventa) crianças e 
adolescentes que freqüentam os projetos oferecidos pela entidade. 

A Instituição funciona à Rua 13 de Maio n° 319, Centro, com 4 (quatro) 
salas onde estão sendo atendidos cerca de 45 (trinta) adolescentes e crianças- 
manhã e 45(quarenta e cinco)-tarde, desenvolvendo os projetos planejados 
para o ano. 

O "PROJETO AMOR PELA VIDA"2014  pretende contribuir para o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes através de um conjunto de 
competências pessoais e sociais, preparando-os para melhor corresponderem 
e enfrentarem as exigências do mundo contemporâneo. 

Com o recurso recebido o CRIARTE tem como objetivo principal o 
acolhimento e proteção,retirando os mesmos das ruas, a completariedade 
educacional com reforço escolar, auxilio nas tarefas,acompanhamento do 
desenvolvimento da aprendizagem, apoio escolar para as crianças que têm 
maior dificuldade,incentivo a leitura, prevenção contra as drogas, e reinserção 
social, bem como, o apoio das famílias, a realização de programas de 
acolhimento, orientação as crianças e adolescentes de rua,a orientação 
educacional, social, cultural e esportiva e a proteção ao trabalho do 
adolescente,manter os funcionários existentes e realizar projetos com 
atividades diversificadas para alunos com baixo rendimento escolar, aulas de 
artesanato, informática, lazer e cultura, higiene pessoal, e materiais de 
consumo para manutenção dos projetos e alimentação. 

2 —  OBJETIVO GERAL 
O "PROJETO AMOR PELA VIDA" -2014 têm como meta proporcionar uma 

vida melhor aos seus alunos, sendo amparados no período contrario ao 
escolar, produzindo e construindo novos conhecimentos, que contribuam para 
a formação de crianças e adolescentes.Contribuindo socialmente para 
promover o ambiente do CRIARTE como espaço difusor da solidariedade, 
participação e exercícios de direitos que promovam a cidadania, além da 
ampliação do universo cultural. 
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O Projeto Desenvolve programas de apoio para crianças e adolescentes, 
especialmente jovens em situações de vulnerabilidade social, no sentido da 
sua preparação profissional e de sua inserção comunitária e também 
programas de assistências as famílias dos alunos matriculados no 
CRIARTE,em situação de drogadição ou outros problemas quem afetam 
diretamente o desenvolvimento social e intelectual do aluno. 

3 — METAS 

3.1 — Área de abrangência / Região a ser atendida 

O CRIARTE atende a faixa etária de 6 a 17 anos, disponibilizando 
educadores com princípios, metodologias e técnicas capazes de contribuir para 
o resgate da auto-estima e melhoria da capacidade de se comunicar, de 
conviver, de respeitar as diferenças individuais e culturais, de amar e de lutar 
pela cidadania plena, estimulando a reflexão e a revisão de valores, atitudes e 
comportamentos. 

Atendemos adolescentes e crianças encaminhados pela 2a  Vara da 
Infância e da Juventude da Comarca de Ibitinga, Conselho Tutelar, para 
prestação de serviços à comunidade, para aula de reforço escolar, aula de 
informática e artesanato para sua inserção na sociedade, com orientação, 
acompanhamento psicológico e orientação aos pais,tirando os mesmos das 
ruas. 

Horário de atendimento: manhã e tarde (entre 7:00h e 17:00h) 
Sexo: feminino e masculino 
Período de realização do projeto: 12 meses 
Critérios de elegibilidade: estar matriculado e freqüentando o ensino regular 
e que os pais trabalham fora da residência, estar entre a faixa etária de 6 a 17 
anos, respeitar as normas da Entidade. 

3. 2 - Público-alvo / População a ser atendida 

Segmento Faixa 
etária 

Atendidos diretamente (por 
sexo) 

Carga horária 
diária/semanal/mensal 

Total 	 de 
beneficiados 
indiretamente 

masculino Feminino Total Pessoas Famílias 
Educação 
e 
orientação 
As familias 

6 	 A 
17 
ANOS 

90 DIARIA: 4H 
SEMANAL:20H 
MENSAL:100H 

90 

Total 90 90 
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3. 3  —Situações ou problemas a serem focados / Ações a serem desenvolvidas / Objetivos específicos / 
Resultados esperados/ Indicadores de resultados  

Situações/problemas Objetivos 
específicos 

Ações/atividades 
propostas 

Prazo 	 de 
realização 

Resultados esperados Indicadores 	 de 
resultados 

Qualitativos Quantitativos 

Alunos com dificuldade 
na aprendizagem e 
que não tem 
orientação nas tarefas 

Propor 
questionamento 
para favorecer a 
integração dos 

Reforço escolar, 
leitura, tarefa, 
pesquisas, 
palestras 

12 
MESES 

-Melhoria do 
desempenho na 
escola 
- Que os alunos 

Todos os 
alunos 
matriculados 

Registros dos 
avanços e 
dificuldades na 
realização das 

escolares alunos, 
ampliando o 
conhecimento de 
mundo dos 
jovens, de forma 
que eles se 
sintam acolhidos 
no Projeto e 
valorizados na 
sua 
individualidade, 
promovendo a 
auto-estima. 

(orientação de 
pais e alunos) 

se sintam 
valorizados. 

atividades. 
Avaliações 
realizadas pelas 
monitoras 
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- Atividades 
diversificadas, para 
inserção na sociedade, 
tanto profissional 
quanto social 

Levar o aluno a 
resolver 
problemas 
existentes no 
cotidiano escolar 
e no convívio 
social. 

- Confecção de 
artesanatos e 
curso de 
informática. 

12 meses _ Integração dos 
alunos na vida 
social. 

Todos os 
alunos 
matriculados 

Registros dos 
avanços e 
dificuldades na 
realização das 
atividades. 

Passeios, filmes, 
excursão, 
Piqueniques,atividades 
físicas. 

Proporcionar 
momentos de 
socialização, 
cultura, lazer e 
diversão. 

Proporcionar 
momentos de 
socialização, 
cultura, lazer e 
diversão. 

12 meses - Melhoria no 
desenvolvimento 
do cotidiano 
escolar. 
- Mudança no 
comportamento 
na convivência 
em grupo 

Todos os 
alunos 
matriculados 

Registros dos 
avanços e 
dificuldades na 
realização das 
atividades. 

Alimentação Enriquecimento 
e 
complementação 
a alimentação 
necessária 
durante o dia 
todo. 

Preparação da 
alimentação 
oferecida aos 
alunos, servindo: 
lanche na entrada 
e refeição na 
saída, nos 
períodos da 
manhã e tarde. 

12 meses Melhor 
qualidade de 
vida. 

Todos os 
alunos 
matriculados 

As refeições 
serão 
monitoradas e 
avaliadas pelos 
colaboradores do 
CRIARTE. 

Auxilio e orientação 
aos pais na educação 
dos filhos e conflitos 
familiares 

Mudanças de 
atitudes e como 
dizer não e sim 

Encontros 
quinzenais com a 
psicóloga 

12 meses Melhor 
convivência 
familar 

Pais de 
alunos 
matriculados 

Acompanhamento 
de 
comportamento 
dos alunos pela 
psicologa e 
monitoras através 
de registros 

• 
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4 -  RECURSOS NECESSÁRIOS  

4. 1 - Humanos existentes- vínculo com a entidade(LDO) 

Categoria 
profissional / 
função 

Quanti 
dade 

Carga 
horária 
semanal 

Tipo de 
vínculo. 

Custo mensal (R$) Custo semestral (R$) 

Salários Encargos Salários 
com 13° 

Encargos 

Coordenadora 01 40h LDO CLT 1.382,72 601.48 8.296,32 Vj3.608,88 -, 
Monitora 02 40h LDO CLT 2.178,00 996,40 13.068,00 ' 5.978,40 7  

Total 03 3.560,72 1.597,88 /9.587,28 21.364,32 	 l 

4.2 — Humanos existentes — vínculo com outros serviços e por eles pagos (CMDCA) 

Categoria 
profissional / 

função 

Quanti 
dade 

Carga 
horária 
seman 

al 

Tipo 
de 

víncu 
lo. 

Custo mensal (R$) 
Estimado 

Custo semenstral 
(R$) 

Estimado 

Salários Encargos Salários Encargos 

Serviços gerais 01 40h CLT 1.089,00 498,20 6.534,00 2.989,20 

Total 01 1.089,00 498,20 6.534,00 2.989,20 
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Recursos próprios 

Categoria 
profissional / 
função 

Quanti 
dade 

Carga 
horária 
semanal 

Tipo de 
vínculo. 

Custo mensal (R$) Custo anual (R$) 

Salários Encargos Salários 
com 13° 

Encargos 

psicóloga 01 10h N.F Prest. 
De serv 

580,00 179,80 7.540,00 2.157,60 

Coordenadora 
artesanal 

01 20h N.F Prest. 
De serv 

580,00 179,80 7.540,00 2.157,60 

Total 02 1.160,00 359,60 15.080,00 4.315,20 
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4.3 — Humanos existentes — Voluntários / Estagiários 

Categoria 
profissional / função 

Quantida 
de 

Carga 
horária 

semanal 

Custo mensal 
(R$) 

Estimado 

Custo anual (R$) 
Estimado 

Psicóloga 01 - - - 

Total 01 0,00 0,00 
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4. 4 — Capacitação da equipe / consultorias / assessorias ( prestadores de serviços) 

Previsão de eventos Previsão de 
custo médio 

mensal 
(R$) 

Custo anual 
(R$) 

Tipo Finalidade 

Total (R$) 
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4 . 5 —  Materiais (Consumo) 

Tipo Previsão de Custo 
mensal (R$) 

Custo anual (R$) 

Alimentação 2.300,00 27.600,00 
Material para atividades com os usuários (didático, 
recreativo, capacitação) 

250,00 3.000,00 

Transporte dos usuários - - 
Higiene / limpeza 150,00 1.800,00 
Material de escritório 150,00 1.800,00 

Outros 
Total (R$) 2.850,00 34.200,00 

4 .6 —  Operacionais  

Tipo Previsão de Custo 
mensal (R$) 

Custo anual 
(R$) 

Despesas administrativas ( Impostos, taxas, seguros, outras) 
— ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE 

418,00 5.016,00 

Água, energia elétrica, telefone, combustível - CUSTEIO 400,00 4.800,00 
Aluguel das instalações- CUSTEIO - - 
Conservação / Manutenção das instalações(reparos) - 
CUSTEIO 

- - 

Outros (especificar) _ _ 
Total (R$) 818,00 9.816,00 

5 -  CUSTO TOTAL DO PLANO DE TRABALHO  ( soma dos itens 
4.1,4.2,4.3,4.4.4.5, 4.6) 

Natureza da despesa Previsão de 
custo mensal 
(R$) 

Custo semestral 
(R$) 

Salários do pessoal — (Recursos Humanos ) 7.163,05 42.978,32 
Encargos sociais 2.815,28 16.891,68 
Capacitação da equipe/consultorias/assessorias 

Material de consumo 5.700,00 34.200,00 
Despesas operacionais - Custeio 1.636,00 9.816,00 

Total (R$) 17.314,33 103.886,00 
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6 — APOIO E PARCERIAS 

Nome da fonte de apoio Tipo do apoio / 	 Finalidade Periodicidade Valor anual (R$) 

Em espécie Economicamente 
mensurável 

DEMOLY — Doação de 
campanha 

Alimentos 1 vez ao ano 1.000kg R$ 1200,00 

Total 1000 kg R$ 1200,00 
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7 — RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS — 

Natureza do recurso Valor (R$) 
Mensal Total anual 

Almoço 8.000,00 

Doação de nota fiscal 3.318,92 

Arrecadação de imposto de renda 3.600,00 

Contribuição do associados 200,00 2.400,00 

Participação feira do bordado 1.500,00 

Participação arraial junino 1.000,00 

Total 19.818,92 

8 — PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO 

Fonte do recurso Finalidade/Programa 
/Projeto 

Valor 

Mensal semestral 

FMAS- repasse do Governo 
Federal 
FMAS - Contrapartida 
municipal 

6.363,47 34.180,87 

FMAS- repasse do Governo 
Estadual 

FMAS - Subvenção 
municipal 

PROJETO VIDA 5.884,18 35.305,13 

FMDCA-Fundo Mun.dos Dir. 
da Cça.e do Adolescente 

PROJETO DE FLOR 
EM FLOR 

1.250,00 7.500,00 

Fundo Mun. De Educação 
Convênios com outras 
Secretarias Municipais 
Parcerias com empresas 
/outros 
Doações diversas 

*NOTA FISCAL 
PAULISTA 
*CONTRIBUIÇÃO DOS 
ASSOCIADOS 
*IMPOSTO DE RENDA 

2.100,00 12.600,00 

Próprios da entidade 

A captar *ALMOÇO 
*FEIRA DO BORDADO 
*ARRAIAL JUNINO 

1.716,66 10.300,00 

Total 17.314,33 103.886,00 
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6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$35.305,13) 

CONCEDENTE 

Meta  1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 

10111 -Recursos -Recursos -Recursos -Recursos -Recursos -Recursos 
Humanos 

e IV Humanos 
(R$3.134,18) 

Humanos 
(R$3.134,18) 

Humanos 
(R$3.134,18) 

Humanos 
(R$3.134,18) 

Humanos 
(R$3.134,18) (R$3.134,18) 

-Encargos -Encargos -Encargos -Encargos -Encargos -Encargos 

sociais sociais sociais sociais sociais sociais 

(R$450,00) (R$450,00) (R$450,00) (R$450,00) (R$450,00) (R$450,00) 

-material de -material de -material de -material de -material de -material de 

consumo consumo consumo consumo consumo consumo 

(R$2.300,00) (R$2.300,00) (R$2.300,00) (R$2.300,00) (R$2.300,00) (R$2.300,00) 

TOTAL: TOTAL: TOTAL: TOTAL: TOTAL: TOTAL: 

R$5.884,18 R$5.884,18 R$5.884,18 R$5.884,18 R$5.884,18 R$5.884,18 

9 — MONITORAMENTO / AVALIAÇÃO  

Ao definir as estratégias de ensino, o monitor deverá estabelecer as relações 
entre os conhecimentos, as habilidades e atitudes, fruto da análise do perfil do aluno. 
Ao permitir a sua freqüência diária, com transporte contínuo e seguro, estará 
priorizando que a aprendizagem tenha desenvolvimento adequado. 

O monitoramento da evolução do Projeto será através de relatórios mensais 
dos coordenadores e monitores. 

Os relatórios das atividades serão apresentados em reuniões mensais com 
funcionários e diretoria da entidade. 

Serão abordados em reunião mensal, problemas levantados pelas monitoras 
e psicóloga através de relatórios, os quais serão discutidos através de palestras com 
especialistas e orientações aos pais e aluno. 



Outras fontes 
IR  

TOTAL   

7.060,00  42.978,32  

etRINUft-r.Q.emtro dgRegii~InketrOcipMploWk 
RikkeStilçaiggat TrallaikkAbtozA07-1rpiploYi00.-111tin 

effin ; livoitojAb 

PERÍODO JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 

NATUREZA DA DESPESA Governo Governo 
Federal 	 Estadual 

Pagamento de pessoal 

Encargos sociais  

APLICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

FONTE DOS RECURSOS ( R$35.305,13)  
Governo Municipal 	

FMDCA 	 entidade 
Próprios da 

contrapartida  

Subvenção municipal 
LDO  

5.445,00 
1.741,90 12.449,78 

18.805,13 11668,19 

2.700,00 
16.891, 68 

Treinamentos para a equipe 

Material de consumo para 
atividades com os usuários 
(didático, recreativo, esportivo, 
outros) 

580,00 
	

3.000,00 
313,10 

13.800,00 
Transporte de usuários 

Alimentação 

2.106,90 

13.800,00 
2800,00 
3.600,00 

27.600,00 

2.000,00 
	

4.800,00 
3.600,00 

5.016,00 

Água, luz, telefone 

Material de consumo 
(escritório,limpeza, higiene...) 

Despesas administrativas 
(xerox,toner,seguros, 	 impostos, 

escritório de contabilidade) 

Conservação do património 
( instalações , equipamentos) 

Aquisição de novos equipamentos 

Reformas no prédio 
/ ampliação da construção) 

5.016,00 

Outros (especificar) 
35.305,13 7.500,00 51.440,87 9.640,00 103.886,00 

Total 



CRIARTE - Centro de Recuperação e Inserção do Adolescente 
Rara a Recondução ao Trabalho e à Educação - "Projeto Vida" - Ibitinga/SP 

CNPJ n° 038268081000110 

AMPLIAÇÕES PREVISTAS PARA O ANO DE 2.015  
• Projeto de alfabetização aos alunos que não conseguiram dominar a base 

alfabética na escola regular. 
• Palestras aos alunos e pais, com os seguintes temas: prevenção contra 

drogas, violência, acidentes domésticos, primeiros socorros, doenças e outros 
temas que surgir. 

• Atendimentos individual aos pais de alunos com problemas de álcool e 
drogas. 

Destacar: 

v Objetivos: 
- Melhoria na convivência familiar. 

v Metas a serem alcançadas. 
-Diminuição nos adolescentes envolvidos com droga, diminuição da gravidez 
na adolescência, prevenção de acidentes 

v Os recursos que serão necessários, com os respectivos custos 
- patrocinadores e voluntários 
- Realização de outro evento para possível custeio. 

v Como a entidade está se organizando para conseguir esses recursos 
- Contatos com alguns agentes envolvidos com saúde, PM (PROERD), Corpo 
de bombeiro 

7-DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Prefeitura 
Municipal de !Pitinga, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto à 
Prefeitura ou outro órgão da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos 
oriundos de dotações consignadas nos orçamentos Municipais, na forma deste plano de trabalho. 
Declaro também estar ciente de que esta entidade deverá prestar contas dos recursos repassados 
em conformidade com o estabelecido pelo órgão concessor, com descrição detalhada da 
aplicação dos recursos, demonstrativo das despesas realizadas constando cópia dos recibos, 
notas fiscais, extratos bancários e demais documentos comprobatórios das despesas realizadas 
com os recursos oriundos do presente convênio. 
Pede deferimento. 

Ibitinga,15 de dezembro de 2015 
CRIARTE 

Déa Maria Costa Contente 
Presidente 

( 



APROVADO 

Local e Data PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA 
FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO 

PREFEITO MUNICIPAL 

CURTE - Centro deRecuperação e Inserção do Adolescente 
a  a Recondução ao , Trabalho e à Educação - "Projeto Vida" - IbitingaISP 

CNPJ n° 03826808/0001.10 

8 — ANÁLISE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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/ Lo al e Data PRESID NTE DO CÁ SEI ..01 
MUNICIP L DE ASSI -51  EN• i 4  SOCIAL 
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Local e Data 	 RESPONSÁVEL PELO 
CONTROLE INTERNO 

10- APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE 
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