TERMO DE PARCERIA PARA APOIO DE PROJETO
PROGRAMA ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIAS
Pelo presente instrumento, a FUNDAÇÃO FEAC, fundação de direito privado, de fins não econômicos, com
filial na Rua Odila Santos de Souza Camargo, nº 34, Jardim Brandina, Campinas-SP, inscrita no CNPJ sob o nº
46.002.176/0002-64, Inscrição Municipal nº 570940-7, neste ato representada por sua Gerente
Administrativo Financeiro, Rita de Cássia de Paula Leite Barbosa, doravante denominada simplesmente
FEAC, e; o CPTI - CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE, localizado na Rua Vladimir Pinto, nº 37, Chácara Boa
Vista, Campinas-SP, inscrito no CNPJ sob o nº 71.748.305/0001-24, representado por seu Presidente
Dettloff Von Simson Junior, portador do CPF nº 063.299.008-25, doravante denominado OSC, em conjunto
“Partes”; celebram a presente PARCERIA, mediante as cláusulas e condições abaixo descritas.
A FEAC, neste ato, autoriza a Analista de Projetos, ao final identificada, a rubricar as páginas e anexos,
constantes neste instrumento, de forma a atestar o atendimento dos referenciais técnicos para o Projeto.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
A presente Parceria tem como finalidade o repasse de recurso financeiro para a execução do Projeto
intitulado “Projeto Novo Amanhecer”, doravante denominado “Projeto”, que integra o presente
instrumento como Anexo I.
CLÁUSULA SEGUNDA – RECURSO FINANCEIRO
2.1. A FEAC repassará à OSC o valor de R$ 400.000.00 (quatrocentos mil reais) sendo que, a importância
de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) será utilizada única e exclusivamente para a execução do
Projeto, conforme ações previstas no mesmo, e, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) poderá ser utilizado em
outras despesas gerais alinhadas à execução de sua missão estatutária, além do presente Projeto.
2.1.1. Por liberalidade da FEAC o valor acima estabelecido destinado à aplicação na missão estatutária
da OSC, fica isento do procedimento de prestação de contas previsto no presente Termo.
2.2. O recurso é fixo e irreajustável e será disponibilizado conforme cronograma de repasses abaixo
estabelecido:
REPASSE

DATA DO REPASSE

VALOR/PROJETO

VALOR / MISSÃO
ESTATUTÁRIA

VALOR TOTAL

1

Até 03 dias úteis após a
assinatura do presente
Termo.

R$ 45.000,00

R$ 5.000,00

R$ 50.000,00

2

15/07/2020

R$ 45.000,00

R$ 5.000,00

R$ 50.000,00

3

15/10/2020

R$ 45.000,00

R$ 5.000,00

R$ 50.000,00

4

15/01/2021

R$ 45.000,00

R$ 5.000,00

R$ 50.000,00

5

15/04/2021

R$ 45.000,00

R$ 5.000,00

R$ 50.000,00

6

15/07/2021

R$ 45.000,00

R$ 5.000,00

R$ 50.000,00

7

15/10/2021

R$ 45.000,00

R$ 5.000,00

R$ 50.000,00

8

14/01/2022

R$ 45.000,00

R$ 5.000,00

R$ 50.000,00

R$ 360.000,00

R$ 40.000,00

R$ 400.000,00

Total
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2.3. O repasse financeiro será realizado pela FEAC mediante crédito em conta bancária de titularidade da
OSC, exclusiva para o Projeto. As despesas advindas dessa conta poderão ser pagas com o referido recurso,
exceção de multas e juros decorrentes de qualquer imperícia administrativa financeira por parte da OSC.
2.4. O valor repassado será administrado exclusivamente pela OSC, com responsabilidade indelegável pela
execução das ações definidas no Projeto.
2.5. A OSC deverá aplicar os valores oriundos desta Parceria, exclusivamente nos itens contemplados na
planilha de custo que integra o Projeto aprovado pela FEAC.
2.6. O rendimento financeiro de eventual aplicação do recurso objeto da presente Parceria deverá ser
empregado exclusivamente na execução do Projeto.
2.7. Eventual saldo financeiro remanescente poderá ser reaplicado no Projeto, mediante prévia aprovação
da FEAC, ou, se não aprovada a reaplicação, será restituído à FEAC no prazo de 15 (quinze) dias contados do
término da presente Parceria.
2.8. Os tributos que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente Termo de Parceria e de
sua execução constituem ônus de responsabilidade do respectivo contribuinte, conforme definido na
norma tributária vigente.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO
O presente instrumento vigorará de 16 de abril de 2020 a 15 de abril de 2022.
CLÁUSULA QUARTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS
4.1. A OSC prestará contas do recurso repassado mediante apresentação de relatório técnico das ações
realizadas e o preenchimento de planilha em Excel, contendo as informações financeiras acompanhada de
extrato bancário e outros, os quais deverão ser entregues eletronicamente à FEAC, para validação quanto a
aplicação do recurso repassado, de acordo com o seguinte cronograma:
Prestação de contas
Referência das despesas

Limite de entrega

16/04/2020 a 15/07/2020

22/07/2020

15/07/2020 a 14/10/2020

22/10/2020

15/10/2020 a 14/01/2021

22/01/2021

15/01/2021 a 14/04/2021

22/04/2021

15/04/2021 a 14/07/2021

22/07/2022

15/07/2021 a 14/10/2021

22/10/2021

15/10/2021 a 14/01/2022

22/01/2022

15/01/2022 a 15/04/2022

22/04/2022

4.2. Caso a OSC não apresente ou tenha a prestação de contas não validada pelo FEAC, deverá providenciar
o saneamento/regularização das inconsistências observadas, em até 30 (trinta) dias a contar da notificação
enviada pela FEAC.
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4.3. Caso a FEAC durante análise dos documentos de prestação de contas identifique que o recurso
financeiro foi utilizado para ações não previstas no Projeto, o valor referente ao uso inadequado deverá ser
ressarcido pela OSC à FEAC no prazo de até 15 (quinze) dias a contar da notificação, devidamente corrigido
com base na variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou, extinto o
referido índice, por outro que o venha substituir.
4.4. É vedado à OSC aplicar o recurso desta Parceria nas aquisições de produtos ou serviços comprovados
com recibos simples, pagamentos de multas e juros de qualquer natureza, despesas decorrentes de fatos
alheio ao Projeto, como processos judiciais e/ou administrativos e tributos, dentre outros.
4.5. Caso haja o descumprimento de quaisquer procedimentos e/ou prazos estabelecidos no presente
instrumento, bem como atrasos e inconsistências de informações, a FEAC se isenta de qualquer
responsabilidade, ficando ao seu exclusivo critério: (i) a solicitação de esclarecimentos; (ii) suspensão e/ou
rescisão da presente Parceria.
CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADES
5.1. Responsabilidade da FEAC:
a) Prestar assessoramento técnico gratuito com a finalidade de qualificar os serviços desenvolvidos e
potencializar o impacto social;
b) Repassar o recurso financeiro, conforme cronograma estabelecido no presente instrumento;
c) Acompanhar e avaliar o desenvolvimento da execução do Projeto objeto deste contrato;
d) Realizar, ao seu critério, avaliação final do Projeto e do cumprimento dos objetivos pactuados.
5.2. Responsabilidade da OSC:
a) Executar o Projeto anexo e aplicar os recursos recebidos exclusivamente na realização da sua
finalidade;
b) Permitir acesso de analistas da FEAC nas dependências da OSC, bem como garantir oferta e acesso
às informações necessárias para acompanhamento e monitoramento do Projeto;
c) Comunicar por escrito à FEAC toda e qualquer ocorrência que considerar relevante e que venha a
interferir no desenvolvimento do Projeto;
d) Respeitar as orientações quanto ao uso da marca FEAC, conforme “Manual de identidade Visual”
disponível em www.feac.org.br/institucional/, qualquer material produzido com a utilização da
marca FEAC deverá ser encaminhado para apreciação e aprovação;
e) Divulgar nos locais de execução do projeto e nos materiais produzidos pela OSC, relacionados ao
objetivo da presente parceria, que o Projeto é realizado com apoio e parceria com a FEAC;
f)

Utilizar os equipamentos e demais materiais adquiridos com recurso do Projeto nas ações
desenvolvidas pelo mesmo;

g) É de única e exclusiva responsabilidade da OSC a regularidade, conformidade com as exigências
legais no cumprimento de todas as obrigações cabíveis para a execução do Projeto;
h) Não alienar, ceder ou onerar os bens adquiridos com recursos deste instrumento, sem que tenham
sido cumpridas todas as obrigações nele estipuladas e sem que tenha decorrido o prazo de 05
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i)

Devolver os bens adquiridos com recursos deste instrumento, por determinação da FEAC, caso
entenda ter ocorrido o comprometimento da execução do objeto pactuado;

j)

Manter total sigilo e confidencialidade em relação a todas e quaisquer informações da FEAC, do
Projeto e do valor concedido, não divulgando a quem quer que seja, exceto às pessoas que delas
necessitem para o cumprimento do presente instrumento. Qualquer divulgação por parte da OSC
dependerá do expresso consentimento da FEAC;

k) A contratação e o pagamento de empresa, profissionais autônomos ou técnicos especializados
responsáveis pela execução de serviços previstos no Projeto. A FEAC não terá qualquer
responsabilidade sobre o material adquirido, serviço e mão de obra a ser contratado;
l)

Assegurar que sejam cumpridas todas as regras de prestação de contas definidos no presente
Termo;

m) Participar de avaliação final a ser realizada pela FEAC ao final da Parceria, comprometendo-se,
inclusive, a promover e colaborar com o processo avaliativo do Projeto;
n) Comunicar imediatamente qualquer alteração no quadro diretivo e mudança dos representantes
legais, com posterior envio de documentação comprobatória devidamente registrada no cartório
competente.
CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO
6.1. A presente Parceria poderá ser rescindida de imediato, independentemente de notificação, nas
seguintes hipóteses:
a) Se houver descumprimento de quaisquer cláusulas do presente instrumento;
b) Se a OSC alterar o Projeto e/ou executá-lo de maneira diversa da apresentada;
c) Se a OSC alterar sua natureza estatutária e/ou extinguir;
d) Se a OSC ceder ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, o presente instrumento.
6.2. O presente instrumento poderá ainda ser denunciado por qualquer das Partes, a qualquer tempo,
desde que comunicado por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias de antecedência.
6.3. Na hipótese de denúncia contratual ou de rescisão por inadimplemento das obrigações da OSC, esta
deverá restituir à FEAC todos os valores recebidos que não tenham sido aprovados no procedimento de
prestação de contas, no prazo de até 15 (quinze) dias.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS ANTICORRUPÇÃO
7.1. As Partes declaram neste ato que estão cientes, conhece e entende os termos da Lei Anticorrupção
brasileira (Lei nº 12.846/2013), ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente termo
(“Regras Anticorrupção”), comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma
violação das disposições destas Regras Anticorrupção.
7.2. A OSC e FEAC se obrigam a conduzir suas atividades, durante a consecução do presente termo, e a
qualquer tempo, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Não deverá dar,
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(cinco) anos da sua aquisição, salvo quando excepcionalmente autorizado pela FEAC, mediante
requerimento prévio e por escrito;

7.3. Qualquer descumprimento das Regras Anticorrupção pelas Partes, em qualquer um dos seus aspectos,
ensejará a rescisão motivada imediata do presente instrumento, independentemente de qualquer
notificação, observadas as penalidades previstas neste Contrato.
CLÁUSULA OITAVA – PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
8.1. As Partes se comprometem a cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais (LGPD). O acesso, utilização, coleta, produção, recepção, classificação, acesso,
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração e o
compartilhamento pelas Partes dos Dados Pessoais, (Tratamento de Dados Pessoais), será autorizado
quando limitado ao estritamente necessário para a execução do objeto da presente Parceria e para o
cumprimento de obrigação legal.
8.2. Fica vedada a utilização dos Dados Pessoais para quaisquer finalidades não relacionadas ao objeto da
presente Parceria, sendo vedado às Partes transferirem à terceiros, no todo ou em parte, os Dados Pessoais
que lhes forem enviados por força deste Termo.
8.3. As Partes deverão promover a exclusão definitiva de quaisquer Dados Pessoais que lhes foram
transmitidos por força deste instrumento por solicitação de seus titulares ou da Parte contrária.
8.4. As Partes obrigam-se a notificar-se, em até 24 (vinte e quatro) horas, acerca de qualquer vazamento ou
comprometimento de suas bases de dados relacionadas com este instrumento, bem como acerca de
qualquer violação da legislação de privacidade e de proteção de dados pessoais que tiver ciência com
relação aos dados em sua custódia, inclusive violação acidental ou culposa.
8.5. A violação dos compromissos assumidos por qualquer Parte caracterizará infração contratual de
natureza grave, ensejando a rescisão do presente instrumento, sem prejuízo das demais medidas cabíveis
de acordo com a legislação específica.
8.6. Caso qualquer das Partes sofra quaisquer danos ou prejuízos em decorrência do descumprimento
comprovado das cláusulas de proteção de dados pessoais deste instrumento ou do descumprimento legal
de obrigações de proteção de dados, ocasionado por ação ou omissão por qualquer das Partes, ensejará ao
infrator a obrigação de ressarcir integralmente os danos ou prejuízos em questão à Parte prejudicada, bem
como quaisquer custas judiciais, administrativas e honorários advocatícios.
CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A FEAC acompanhará o desenvolvimento da execução do Projeto, através de monitoramento das
ações, solicitação de documentos e visitas in loco.
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oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro
ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros,
ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo,
ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem
as Regras Anticorrupção ("Pagamento Proibido").

9.3. A OSC autoriza a FEAC utilizar sua marca/logo, em caráter gratuito, para inserção em seu site
corporativo e outras mídias digitais e impressas, com a finalidade de divulgar a OSC como instituição
parceira.
9.4. O resultado da avaliação final da Parceria poderá ser utilizado pela FEAC, da melhor forma que lhe
couber, não existindo para a OSC qualquer remuneração ou indenização, de qualquer espécie, pela referida
utilização.
9.5. A OSC manterá no arquivo dos usuários autorização do uso da imagem dos participantes, assumindo
exclusivamente total responsabilidade e ônus decorrentes de eventuais utilizações indevidas.
9.5.1 O instrumento deverá conter expressamente a permissão do uso da imagem para divulgação
no site corporativo da FEAC e outras mídias digitais e impressas, com a finalidade de divulgar o
Projeto.
9.6. É vedado à OSC a contratação ou remuneração direta ou indireta de membros integrantes da sua
diretoria, a qualquer título, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o 2º grau,
em linha reta, colateral ou por afinidade, com os recursos repassados pela presente Parceria.
9.7. A OSC é individualmente responsável pelos fatos e ocorrências que se verificarem em decorrência do
Projeto, sendo que em nenhum momento poderá ser atribuído a FEAC qualquer responsabilidade.
9.8. O presente instrumento não caracteriza qualquer vínculo empregatício entre a FEAC e os empregados
ou prepostos da OSC.
9.9. A OSC responsabiliza-se, integralmente, pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária,
que decorram da execução do presente instrumento e do Projeto, incluindo aqueles referentes aos
recursos humanos.
9.10. Caso haja qualquer demanda judicial ou administrativa promovida contra a FEAC por
responsabilidades atribuíveis a OSC, sejam de natureza cível, tributária, previdenciária, trabalhista, criminal,
ambiental, administrativa, entre outras, em decorrência da execução do Projeto objeto da presente
Parceria, fica desde já avençado que a OSC se obriga a requerer a exclusão da FEAC do feito. Da mesma
forma a OSC assume a obrigação de suportar espontânea e integralmente todos os custos e despesas
relativas aos processos administrativos e judiciais, incluindo condenações em quaisquer verbas ou ressarcir
integralmente a FEAC os valores despendidos.
9.11. As Partes reconhecem, expressamente, que são independentes, não sendo mandatárias ou
procuradoras uma da outra, não podendo uma Parte assumir obrigações ou responsabilidades em nome da
outra, exceto aquelas expressamente previstas no presente instrumento.
9.12. Este instrumento constitui a totalidade de entendimento mantido entre as Partes e substitui todos e
quaisquer entendimentos anteriores, contratos ou acordos prévios, escritos e verbais, nesse sentido,
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9.2. A FEAC reserva-se o direito de divulgar a qualquer momento a presente Parceria, bem como, o Projeto
que faz parte integrante do presente instrumento.

9.13. A tolerância de qualquer das Partes a qualquer dispositivo do presente, não importará em renúncia a
seus direitos ou ao cumprimento das demais disposições e obrigações, bem como, não constituirá novação
ou perdão, não podendo ser invocada como precedente para novas ou idênticas concessões.
CLÁUSULA DÉCIMA – FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Campinas-SP, como único competente para dirimir qualquer dúvida que
surja na execução do presente Parceria e que não tenha sido possível resolver por acordo entre as Partes.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, as Partes assinam o presente Termo de
Parceria em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Campinas, 06 de abril de 2020.

*Documento assinado eletronicamente pelas Partes*
FUNDAÇÃO FEAC

CPTI - CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE

Analista de projetos
Natália Cristina Valente
CPF: 324.260.808-92

Este documento foi assinado eletronicamente por FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS - FUNDAÇÃO
ODILA E LAFAYETTE ALVARO, Natália Cristina Valente e Dettloff Von Simson Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código F9EF-7828-CDAB-EAAF.

Este documento foi assinado eletronicamente por FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS - FUNDAÇÃO ODILA E LAFAYETTE ALVARO, Natália Cristina Valente e Dettloff Von Simson
Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código F9EF-7828-CDAB-EAAF.

CONTRATO Nº 220089
somente poderá ser alterado ou aditado, por documento escrito, devidamente assinado por representantes
legais das Partes.

1.
1.1.

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Sede:

CPTI Centro Promocional Tia Ileide
Endereço: Rua Vladimir Pinto, 37 - Bairro: Chácara Boa Vista CEP: 13068-560
Site: www.cpti.org.br / E-mail: cpti@cpti.org.br / Telefone: 19 3781-8090
Vigência do mandato da diretoria atual: de 01/04/2019 a 31/03/2021
Nome do Representante Legal: Dettloff von Simson Junior
Nº do CNPJ: 71.748.305/0001-24
CEBAS: 71000.006680/2018-51
1.2.

Contatos:

Viviane Rodrigues Reis - Gerente Socioeducativa – viviane@cpti.org.br - Tel: 19 3781-8090
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Projeto Novo Amanhecer

Fabiana Galvão Taioli Ribeiro - Coordenadora de Projeto - fabiana@cpti.org.br - Tel: 19 3781-8090 ramal 216

2.

RESUMO

A partir do projeto executado em parceira com a Fundação FEAC, no período de outubro de
2018 a junho de 2019, foram identificadas demandas importantes na Rede de Garantia de
Direitos a serem atendidas, que neste primeiro momento de projeto não se conseguiu atender,
visto o foco de intervenção, tempo de execução, RH e metas. Diante desse cenário, entendendo
o bom desenvolvimento do projeto e percebendo que ainda existem importantes contribuições
a serem feitas neste território, propõe-se uma ampliação do projeto Novo Amanhecer para
toda a região Norte de Campinas, buscando atender as demandas identificadas anteriormente,
identificar novas demandas nos demais serviços e equipamentos do território, articular atores
que já se propõem a olhar para as temáticas das violências e mobilizar novos parceiros para se
engajarem nessa causa.
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que rompam com os padrões violentos, de modo que, ao seu final, se tenha uma diminuição
nos fenômenos das violências na região Norte de Campinas, bem como aumento das
notificações na Rede, e de pessoas comprometidas a transformar suas realidades e sensibilizar
novas pessoas a também se envolverem no enfrentamento às violências.
O projeto prevê também, ao reconhecer a efetividade desta proposta e trabalho com os
serviços e equipamentos das Políticas de Assistência Social e Educação, ampliar o campo de
atuação para as demais regiões de Campinas. Para isso, e entendendo que não se tem o mesmo
conhecimento a respeito das especificidades das outras regiões como temos da Norte, será
feita uma parceria com a OSC PROGEN, localizada na região Noroeste da cidade, no sentido de
experimentar esse formato de atuação em outro território, como um início de expansão para as
demais regiões do município.

3.

INTRODUÇÃO

3.1. Histórico da instituição
A moradora Maria Ileide Martins sentiu a necessidade de um espaço onde as mães pudessem
deixar os filhos enquanto trabalhavam. Tia Ileide, como era conhecida, organizou com as mães
esse lugar e junto com a comunidade construiu um barracão de madeira simples que foi o
embrião do CPTI. As crianças recebiam refeições e tudo era conquistado com muito esforço e
trabalho coletivo dos moradores da comunidade.
A adesão da Sra. Sylvia Leeven, em cuja residência trabalhava Ileide, fortaleceu a organização
levando à sua fundação formal em 27 de junho de 1992, quando recebeu a denominação atual
Centro Promocional Tia Ileide – CPTI. Sylvia trouxe o apoio da Associação Primavera DritteWelt-Hilfe (Stuttgart – Alemanha) e da Fundação FEAC, possibilitando ampliar as conquistas e o
atendimento.
No decorrer da história, a instituição foi se configurando e reinventando sua prática, passando
a alinhar as ações com as políticas públicas de Assistência Social para a garantia e defesa dos
direitos das crianças e dos adolescentes, abrangendo ações que perpassam por outras políticas,
como Esporte, Cultura e Lazer, Meio ambiente, Saúde, entre outras. Atualmente, essas ações
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Para que isso se realize na prática o projeto irá proporcionar ações de prevenção, intervenção e

desde

atendimentos

grupais,

individuais

e

oficinas,

construídas

na

horizontalidade, onde cada participante tem papel protagonista e autônomo, sendo executadas
por equipes interdisciplinares que visam também o fortalecimento da Rede de serviços do
território.
Hoje, o CPTI possui quatro (04) unidades: Sede, Vila Mendonça, Regina Amélia e Shalon. São
executados os SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e CCII – Centro de
Convivência Inclusivo e Intergeracional, serviços da proteção social básica, tipificados pela
política pública de Assistência Social e o SESF – Serviço Especializado de Proteção Social a
Família, serviço complementar ao PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a
Famílias e Indivíduos, da proteção especial de média complexidade, também da política de
Assistência Social. Além disso, a instituição conta com outros 13 projetos, sendo o Projeto Novo
Amanhecer um destes.
3.2.

Identificação do Projeto

O projeto Novo Amanhecer surgiu com a intenção de atender uma demanda trazida pelas
equipes do antigo PAEFI (atualmente SESF), na perspectiva de potencializar as ações
preventivas desse serviço e auxiliar na articulação com os Serviços da Proteção Social Básica,
estendendo as ações para outras Políticas Públicas.
Na primeira versão em que esse projeto foi executado ele foi financiado pela Fundação
ABRINQ, com duração de dois (02) anos e atividades executadas mais voltadas para o
fortalecimento e potencialidade dos serviços e de outros projetos do próprio CPTI.
Na segunda edição do projeto o financiamento deu-se por meio dos parceiros: Fundação FEAC,
com duração de sete (07) meses, e Bradesco, com duração de um (01) ano. Nessa oportunidade
ele atendeu as demandas do CPTI, além de identificar e estabelecer parceria com quatro (04)
Escolas Estaduais e três (03) OSCs, que compõem o Distrito de Nova Aparecida – região Norte
de Campinas.
Para esta nova edição percebe-se a necessidade de expandir as ações do projeto para toda a
região Norte, articulando parceria com os serviços e equipamentos que a compõem.
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contemplam

os(as) participantes a se envolverem, se posicionarem e romperem com as violências e os
fenômenos que elas disparam, por meio de atividades lúdicas, formativas e informativas.

4.
4.1.

JUSTIFICATIVA
Diagnóstico da Realidade

Segundo dados coletados pela Vigilância Socioassistencial, declarados no último “Relatório de
Informações Sociais do Município de Campinas – 2016”, a região Norte de Campinas tem um
grande quadro de desigualdades sociais expressas, sobretudo, pela ausência de renda, que
atinge 57.400 pessoas.
Esse mesmo documento apresenta uma compilação de dados do boletim SISNOV para a região
Norte, apontando que o território possui um número alto de notificações para a população
entre 01 e 24 anos, representando 63,5% do total de notificações. O dado indica a necessidade
de fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos e a Rede de Proteção para crianças,
adolescentes e jovens, pois eles têm sido as principais vítimas da violência na região. O local
onde as violações de direitos ocorrem é predominantemente a residência da vítima, totalizando
71,7% dos casos. Nesse sentido percebe-se a necessidade de trabalhar na perspectiva da
prevenção e formação das famílias.
O maior número de notificações de violência diz respeito à violência sexual, seguido da
violência física, negligência, e um número considerável de notificações de tentativas de suicídio
e violência psicológica. Em síntese, a região possui um número alto de notificações contra
vítimas do sexo feminino, a maioria delas crianças e adolescentes, sendo o local de ocorrência
que mais aparece nas notificações a própria residência e, como motivo mais freqüente, a
violência sexual. Destaca-se ainda que a região Norte é a segunda com maior número de
notificações de violência contra a mulher, segundo o 12º Boletim SISNOV.
Soma-se a isso o fato do CPTI estar localizado no distrito de Nova Aparecida, próximo a
complexos viários importantes do país (Anhanguera, Bandeirantes e Dom Pedro), que
favorecem as rotas do tráfico e da exploração sexual comercial infantojuvenil. Nessa região
também está localizado um dos maiores complexos penitenciários da América Latina com cerca
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A frente de trabalho do projeto Novo Amanhecer envolve ações que mobilizam e implicam

social e suas famílias.
Diante dessa realidade, o CPTI vem atuando no enfrentamento aos diversos tipos de violências
e violações de direitos vivenciadas por essa população. Em especial desde 2007 atua no
enfrentamento a violências sexuais contra crianças e adolescentes, com projeto em parceria
com a Prefeitura Municipal de Campinas e, em 2011, para executar o serviço PAEFI (Serviço de
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos), sendo que atualmente atua com
duas equipes de SESF (Serviço Especializado de Proteção Social a Famílias).
Neste sentido, tanto a prática do trabalho como a relação dos Serviços e Projetos do CPTI com
os demais equipamentos da Rede, mostram que os dados apresentados no SISNOV não
correspondem fielmente à realidade em relação ao número de casos de violência, pois existe
uma subnotificação destes pelos serviços.

Esta situação nos revela a importância de

atentarmos e investigarmos as causas destas subnotificações para que possamos dispor de um
Sistema com estatísticas mais próximas da realidade no que se refere às ocorrências de
violências no território.
4.2.

Seleção do Problema

Entende-se que a construção de nossa sociedade foi pautada pelo que chamamos ‘Estruturas
Sociais’ que criam e sustentam relações desiguais entre grupos e pessoas, estabelecendo
interações opressoras entre esses e, consequentemente, gerando diferentes tipos de
violências. Um dos grandes problemas que afeta a todos é a eleição dessas estruturas quase
como que o único modelo de relação possível. Deseja-se viver numa sociedade onde não exista
nenhuma forma de violência e, para se alcançar isso, é preciso extinguir tais estruturas, como o
machismo, racismo, LGBTfobia, patriarcado, capitalismo e classismo, além de romper com toda
prática profissional e relações que apresentam qualquer uma dessas estruturas. Com essa luta
e o compromisso de se envolver e implicar a Rede de Garantia de Direitos, levando informações
à população usuária dos serviços e equipamentos da Rede e desvelando os casos de violências
nesta região, pode-se começar o processo de construção de uma sociedade sem violência, por
todos almejada.
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de 10.000 internos, o que amplia o movimento migratório de mulheres em vulnerabilidade

Solução Proposta

Trabalhamos com o desenvolvimento de tecnologias sociais que abordam a temática das
violências e entendemos que todas as ações propostas pelo projeto visam o rompimento de
práticas violentas, a partir de uma reflexão sobre as relações humanas e uma busca pela
construção de uma sociedade permeada pelo afeto.
Assim, a partir das experiências anteriores deste projeto, propõe-se uma ampliação das ações
do projeto Novo Amanhecer para toda a região Norte de Campinas, buscando disseminar
ferramentas e metodologias que conscientizem a respeito das violências e estruturas sociais
que as geram e mantém, além de sensibilizar cada vez mais pessoas para uma participação
ativa no enfrentamento às violências, principalmente no que se refere à baixa notificação dos
casos de violência pelos(as) profissionais da Rede de Garantia de Direitos, observada na edição
anterior do projeto.
As ações propostas também objetivam a aproximação entre o Conselho Tutelar e os Serviços da
Rede da região Norte de Campinas, integrando e fortalecendo a rede de atendimento à
crianças, adolescentes e jovens.

5. PÚBLICO A SER ATENDIDO
- Profissionais da Rede privada de Assistência Social, Rede pública de Educação Municipal e
Estadual e Conselho Tutelar da região Norte de Campinas.
- Crianças, adolescentes e jovens em vulnerabilidade social cujas vivências perpassem algum
tipo de violência, identificadas pelos serviços e equipamentos parceiros deste projeto.

6.

DURAÇÃO DO PROJETO

Dois (02) anos, sendo:
- Fase 1: 1 ano e 9 meses (ampliação das ações do projeto Novo Amanhecer para toda a região
Norte de Campinas).
- Fase 2: 3 meses (sistematização das tecnologias sociais desenvolvidas pelo Projeto Novo
Amanhecer).
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4.3.

LOCAL DE EXECUÇÃO

As ações serão realizadas nos serviços e equipamentos da Rede de Garantia de Direitos e/ou
em espaços comunitários da região Norte de Campinas.

8.

OBJETIVOS

8.1.

Objetivo Geral

Uma Rede de Garantia de Direitos apta a atender de forma qualificada, identificando,
notificando, intervindo e encaminhando casos de violências contra crianças, adolescentes e
jovens.
8.2.

Objetivos Específicos

1- Conscientizar o público atendido acerca das estruturas sociais que produzem e mantém
as diferentes formas de violências existentes.
2- Capacitar tecnicamente profissionais da Rede para reconhecer indícios de possíveis
situações de violências contra crianças, adolescentes e jovens, apropriar-se do fluxo de
encaminhamentos destes casos aos Serviços Especializados da Rede e pensar estratégias
de intervenção efetivas e qualificadas ao público atendido.
3- Promover estratégias em conjunto com crianças, adolescentes e jovens que preconizam o
autocuidado e a autoproteção.
4- Criar tecnologias sociais que incidam na supressão de diversas formas de violências.

9.
9.1.

METAS, MÉTRICAS DE ESFORÇO E AÇÕES
Metas

- Obter ao menos 21 notificações e encaminhamentos de casos de violências contra crianças,
adolescentes e jovens realizadas pelos serviços da Rede privada da Assistência Social e Rede
pública de Educação Municipal e Estadual;
- Desenvolver duas (02) tecnologias sociais que possibilitem o trabalho dos serviços da Rede na
identificação e atendimento às violências contra crianças, adolescentes e jovens;
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7.

junto a Rede do Sistema de Garantia de Direitos na região Norte de Campinas.
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- Qualificar e executar o fluxo estabelecido de atendimento à crianças, adolescentes e jovens

Métricas de esforço e Meios de verificação

Metas

Objetivos
relacionados

Métricas de esforço

Meios de verificação

Obter ao menos 21 notificações e
encaminhamentos de casos de violências contra
1 crianças, adolescentes e jovens realizadas pelos
serviços da Rede privada da Assistência Social e
Rede pública de Educação Municipal e Estadual

Disseminar informações necessárias aos(às)
profissionais para o reconhecimento de ocorrência de
violências contra crianças, adolescentes e jovens nos
serviços da Rede.

Número de notificações e
encaminhamentos
realizados pelos serviços,
após ação do projeto

Obj. Geral e Obj.
Específicos 1 e 2

Desenvolver duas (02) tecnologias sociais que
possibilitem o trabalho dos serviços da Rede na
2
identificação e atendimento às violências contra
crianças, adolescentes e jovens

Criar metodologias de sensibilização e intervenção
para abordar a temática das violências contra
crianças, adolescentes e jovens, considerando as
demandas levantadas pelos serviços parceiros.

Número de tecnologias
sociais desenvolvidas

Obj. Geral e Obj.
Específicos 3 e 4

Executar ações com 50% dos 45 serviços da Rede
privada da Assistência Social, Rede pública de
Educação Municipal e Estadual e o Conselho Tutelar
da região Norte de Campinas.

Número de parcerias
estabelecidas na Rede

Potencializar e qualificar o trabalho de 550
profissionais da Rede de Garantia de Direitos
(Assistência Social, Educação e Conselho Tutelar) para
o atendimento à crianças, adolescentes e jovens
vítimas de violências.

Listas de frequência das
atividades, questionários
de avaliação e relatórios

Informar, problematizar e conscientizar 800 crianças,
adolescentes e jovens sobre o tema das violências,
rede de atendimento às vítimas e oferecer
possibilidades de relações não violentas.

Listas de frequência das
atividades, questionários
de avaliação e relatórios

Qualificar e executar o fluxo estabelecido de
atendimento à crianças, adolescentes e jovens
3
junto a Rede do Sistema de Garantia de Direitos
na região Norte de Campinas

Obj. Geral e Obj.
Específicos 2 e 3

Número de reuniões
intersetoriais com a
Fortalecer a parceria entre o Conselho Tutelar Norte e
presença de
as Redes Intersetoriais da região.
representantes do
Conselho Tutelar
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9.2.
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Rodas de Conversa com Profissionais - Estruturas Sociais e Violências:

Ação voltada aos profissionais que atuam na Rede de Garantia de Direitos que tem por
objetivo refletir e problematizar algumas Estruturas Sociais enquanto causadoras e
mantenedoras das violências estabelecidas nas relações intra e interpessoais.


Encontro com os 8 Sentidos:

Ciclo de encontros que pretende repensar a forma como nos relacionamos conosco, com o
outro e com o mundo a partir de nossos sentidos sensoriais, ressignificando e
transformando as relações de forma não violenta.


Oficinas:

Atividades socioeducativas, culturais e artísticas que mobilizam a respeito da temática a ser
abordada, sejam com foco nas violências ou no sentido de potencializar relações humanas
mais afetivas, empáticas e solidárias.
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9.3. Ações

DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Ação
1
2
3

Quantidade

Público a ser atendido

Rodas de Conversa com Profissionais:
Grupos de 25 profissionais da Rede de Garantia de Direitos,
22
Estruturas Sociais e Violências
totalizando 550 pessoas atendidas com esta ação
5 edições com 10 encontros cada, Grupos de 20 pessoas, totalizando 100 pessoas atendidas
Encontro com os 8 Sentidos
totalizando 50 encontros
com esta ação
Oficinas
32
Grupos de 25 pessoas, totalizando 800

10. PRODUTO ENTREGUE

Este documento foi assinado eletronicamente por FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS - FUNDAÇÃO ODILA E
LAFAYETTE ALVARO, Natália Cristina Valente e Dettloff Von Simson Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código F9EF-7828-CDAB-EAAF.

8.4 Detalhamento das Ações

Ao final da execução deste projeto, teremos duas (02) tecnologias sociais criadas e desenvolvidas para auxiliar o trabalho dos(as) profissionais da
Rede no que se refere a temática das violências contra crianças, adolescentes e jovens.

11. IMPLEMENTAÇÃO
11.1.

Recursos Humanos
Nome

Cargo / Função

Regime
de
contratação

Coordenadora de Projeto

Carga
horária
semanal
30

1

Fabiana Galvão Taioli Ribeiro

2

Carolline Santos Ananias Viel

Assistente Social

30

CLT

3

Roselei Sanchez

Supervisora Suprimentos

10

CLT

4

À contratar

Educador(a) Social

30

CLT

5

À contratar

Oficineiros(as)

-

MEI

CLT
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (FASE 1)
AÇÕES
Contratação e Alinhamento da equipe
Levantamento dos serviços e equipamentos das Políticas Públicas de Assistência Social
e de Educação da Região Norte de Campinas
Participação nos Fóruns Intersetoriais (Sol, Lua, Estrela, Nascente e Amarais)
Contato com os serviços e equipamentos das Políticas Públicas de Assistência Social e
de Educação da Região Norte de Campinas para estabelecimento de parcerias
Rodas de conversas com profissionais

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Encontro com os 8 sentidos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oficinas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Monitoramento das ações de multiplicação dos parceiros

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Produção de materiais para intervenção nas atividades e ações com os parceiros

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Elaboração de relatórios mensais de atividades, relatório final e prestação de contas
Reuniões de monitoramento da execução do Projeto com equipe, coordenação e
instituição financiadora

X

X

X

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (FASE 2)
AÇÕES

MESES
1

2

3

Participação nos Fóruns Intersetoriais (Sol, Lua, Estrela, Nascente e Amarais)

X

X

X

Sistematização das tecnologias sociais

X

X

X

X

X

Escrita do Projeto Novo Amanhecer para atendimento em outra região de Campinas
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12. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Site: www.cpti.org.br

Planilha Orçamentária Anexa

14. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
O monitoramento e a avaliação das ações do projeto serão realizados de forma periódica e
sistemática pela equipe, principalmente durante reuniões semanais, considerando as metas
estabelecidas a partir dos objetivos a serem alcançados. Também estarão diretamente
envolvidos no processo de avaliação todos os serviços e equipamentos que estabelecerem
parceria com o projeto, no intuito de qualificar progressivamente cada uma das parcerias ao
longo da sua execução.
O monitoramento da multiplicação das ações por parte dos serviços e equipamentos atendidos
será realizado a partir do “Termo de Parceria”, a ser pactuado com cada espaço no momento
do estabelecimento da parceria, sendo retomado posteriormente, no período acordado, para
verificar a execução das atividades previstas.
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13. CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO

Descrição Contábil

4º mês

5º mês

6º mês

8º mês

9º mês

Depesas com Pessoal

Ordenados e Salários - Coordenadora 30hs/sem.

2.642,00

2.642,00

2.642,00

2.642,00

2.642,00

2.642,00

2.642,00

2.642,00

2.642,00

2.642,00

2.642,00

2.642,00

2.748,00

2.748,00

2.748,00

2.748,00

2.748,00

2.748,00

2.748,00

2.748,00

2.748,00

2.748,00

2.748,00

2.748,00

Depesas com Pessoal

Ordenados e Salários - 01 Técnico(Assistente Social) 30hs/sem.

2.605,00

2.605,00

2.605,00

2.605,00

2.605,00

2.605,00

2.605,00

2.605,00

2.605,00

2.605,00

2.605,00

2.605,00

2.710,00

2.710,00

2.710,00

2.710,00

2.710,00

2.710,00

2.710,00

2.710,00

2.710,00

2.710,00

2.710,00

2.710,00

Depesas com Pessoal

Ordenados e Salários - Educador 30hs/sem.

-

1.742,00

1.742,00

1.742,00

1.742,00

1.742,00

1.742,00

1.742,00

1.742,00

1.742,00

1.742,00

1.742,00

1.812,00

1.812,00

1.812,00

1.812,00

1.812,00

1.812,00

1.812,00

1.812,00

1.812,00

1.812,00

1.812,00

1.812,00

Depesas com Pessoal

Ordenados e Salários - Supervisor 10hs/sem.

874,00

Depesas com Pessoal

Ordenados e Salários - Oficineiro (MEI).

Depesas com Pessoal

Encargos - INSS,FGTS,IRRF

Depesas com Pessoal

Encargos Prov.13º sal. INSS, FGTS

Depesas com Pessoal

Encargos Prov.1/3 de férias, INSS, FGTS

Depesas com Pessoal

Benefícios (Transporte e Convênio Médico)

Depesas com Pessoal

Rescisão (Provisão)

1º mês

2º mês

3º mês

874,00

874,00

874,00

300,00

874,00

874,00

300,00

7º mês

874,00

874,00

1.000,00

874,00

10º mês

874,00

300,00

11º mês

874,00

12º mês

874,00

300,00

13º mês

909,00

14º mês

909,00

1.000,00

15º mês

909,00

16º mês

909,00

300,00

17º mês

909,00

18º mês

909,00

19º mês

0,00

20º mês

0,00

21º mês

0,00

22º mês

0,00

23º mês

0,00

24º mês

0,00

300,00

64.680,00
63.780,00
40.906,00

1.864,00

1.864,00

1.864,00

1.864,00

1.864,00

1.864,00

1.864,00

1.864,00

1.864,00

1.864,00

1.864,00

1.939,00

1.939,00

1.939,00

1.939,00

1.939,00

1.939,00

1.939,00

1.939,00

1.939,00

1.939,00

1.939,00

1.939,00

15.942,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

847,00

881,00

881,00

881,00

881,00

881,00

881,00

881,00

881,00

881,00

881,00

881,00

881,00

254,00

254,00

254,00

254,00

254,00

254,00

254,00

254,00

254,00

254,00

254,00

254,00

264,00

264,00

264,00

264,00

264,00

264,00

264,00

264,00

264,00

264,00

264,00

264,00

1.186,00

1.186,00

1.186,00

1.186,00

1.186,00

1.186,00

1.186,00

1.186,00

1.186,00

1.186,00

1.186,00

1.186,00

1.233,00

1.233,00

1.233,00

1.233,00

1.233,00

1.233,00

1.233,00

1.233,00

1.233,00

1.233,00

1.233,00

1.233,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

210,00

45.378,00
20.736,00
6.216,00

29.028,00
5.710,00

296.176,00

Serviços de terceiros

Servicos de Apresentação Artistica

Serviços de terceiros

Servicos de Buffet

Serviços de terceiros

Servicos de Cartorio

Serviços de terceiros

Servicos de Cobertura/Registro Evento

Serviços de terceiros

Servicos de Consultoria e Assessoria Especializada

Serviços de terceiros

Servicos de Decoracao

Serviços de terceiros

Servicos de Informática

Serviços de terceiros

Servicos de Impressao Grafica

Serviços de terceiros

Servicos de Mestre de Cerimonia

Serviços de terceiros

Servicos de Palestrante

Serviços de terceiros

Servicos de Producao de Filme

Serviços de terceiros

Servicos de Publicidade

Serviços de terceiros

Servicos de Recepcao de Evento

Serviços de terceiros

Servicos de Remessa e Frete

Serviços de terceiros

Servicos de Reproducao

Serviços de terceiros

Servicos de Seguranca

Serviços de terceiros

Servicos de Sonorizacao/Iluminacao/Palco

Serviços de terceiros

Serviços de Terceiros - Outros

Serviços de terceiros

Servicos de Traducao

Serviços de terceiros

Servicos de Hospedagem e Alimentacao

Serviços de terceiros

Servicos de Transporte

Serviços de terceiros

Outros Serviços

-

500,00

500,00
500,00

1.000,00
250,00

500,00

1.000,00
250,00

250,00

500,00

3.000,00

250,00

250,00

2.750,00
-

500,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

-

-

-

28.500,00
-

Serviços de terceiros Total

34.250,00

Suprimentos e materiais de consumo

Acervo Literario e Audio Visual

Suprimentos e materiais de consumo

Material de divulgação

Suprimentos e materiais de consumo

Cursos e formações equipe

Suprimentos e materiais de consumo

Locacao de Bens

Suprimentos e materiais de consumo

Locacao de Espaco / Taxa de Uso Espaço

Suprimentos e materiais de consumo

Material Copa, Cozinha e Refeicao

Suprimentos e materiais de consumo

Material de Atividade em Grupo

Suprimentos e materiais de consumo

Material de Escritorio

Suprimentos e materiais de consumo

Material de Impressao Grafica

Suprimentos e materiais de consumo

Material de Instalacao

Suprimentos e materiais de consumo

Material de Limpeza e Higiene

Suprimentos e materiais de consumo

Material de Treinamento

Suprimentos e materiais de consumo

Material Uniforme

Suprimentos e materiais de consumo

Postais/Telegrafos/Mala direta

Suprimentos e materiais de consumo

Premiacao de Eventos

Suprimentos e materiais de consumo

Reembolso de Quilometragem e Refeicao

Suprimentos e materiais de consumo

Suprimentos para Buffet - Alimentação

-

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

276,00

6.624,00
-

2.000,00
450,00

3.000,00

3.000,00

8.000,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

-

-

-

250,00

250,00

350,00

250,00

250,00

300,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

4.800,00
3.350,00
-

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

4.800,00
-

Suprimentos e materiais de consumo Total

27.574,00

Equipamentos e materiais permanentes

2.000,00

2.000,00

Equipamentos e materiais permanentes Total

2.000,00

Despesas administrativas

Despesas Admistrativas

Despesas administrativas

Outros Impostos

Despesas administrativas

Outras Taxas

1.383,00

1.568,00

1.531,00

1.858,00

1.531,00

1.558,00

2.629,00

1.624,00

1.534,00

1.564,00

1.509,00

1.848,00

2.873,00

1.713,00

1.578,00

1.608,00

1.578,00

1.608,00

2.295,00

1.486,00

1.386,00

1.246,00

1.246,00

1.246,00

40.000,00
-

Despesas administrativas Total
Total Geral

Totais

3.800,00

1.606,00

Depesas com Pessoal Total

Equipamentos e materiais permanentes

Este documento foi assinado eletronicamente por FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS - FUNDAÇÃO ODILA E
LAFAYETTE ALVARO, Natália Cristina Valente e Dettloff Von Simson Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código F9EF-7828-CDAB-EAAF.

CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO - PROJETO NOVO AMANHECER - FEAC 2 ANOS - 04/2020
Categoria

40.000,00

12.623,00

18.658,00

15.971,00

16.848,00

15.971,00

16.548,00

20.269,00

17.214,00

16.224,00

16.554,00

15.949,00

16.838,00

21.995,00

18.235,00

16.750,00

17.080,00

16.750,00

17.080,00

19.458,00

16.399,00

Este documento foi assinado eletronicamente por FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS - FUNDAÇÃO ODILA E LAFAYETTE ALVARO, Natália Cristina Valente
e Dettloff Von Simson Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código F9EF-7828-CDAB-EAAF.

15.299,00

13.759,00

13.759,00

13.769,00

400.000,00

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F9EF-7828CDAB-EAAF ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F9EF-7828-CDAB-EAAF

Hash do Documento
7265C3666475B8FFE49A51C01AD91E2C1BA16D18E3C07B2842A6B180521BE726
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/04/2020 é(são) :

FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS - FUNDAÇÃO ODILA E
LAFAYETTE ALVARO (Parte - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE
CAMPINAS - FUNDAÇÃO ODILA E LAFAYETTE ÁLVARO) - 150.582.328-55 em 06/04/2020
17:31 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: rita.barbosa@feac.org.br
Evidências
Client Timestamp Mon Apr 06 2020 17:31:46 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -22.9748353 Longitude: -47.0190471 Accuracy: 15.559000015258789
IP 200.100.115.5
Assinatura:

Hash Evidências:
6706BEEF76A0A34038872FB960A12FB8999B2345DF547C7656D004CD1F1C91E3

Natália Cristina Valente (Testemunha) - 324.260.808-92 em 07/04/2020 09:27 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: natalia.valente@feac.org.br
Evidências

Client Timestamp Tue Apr 07 2020 09:27:40 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Location not shared by user.
IP 187.56.87.144
Assinatura:

Hash Evidências:
54C7B80025B7789D4B82079C76C99CB9E4C6BF227C89433DA7DBC7DE595525E5

Dettloff Von Simson Junior (Parte - CPTI - Centro Promocional Tia Ileide) - 063.299.008-25 em
07/04/2020 14:25 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: simson@uol.com.br
Evidências
Client Timestamp Tue Apr 07 2020 14:25:18 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Location not shared by user.
IP 201.82.48.111
Assinatura:

Hash Evidências:
C45832F2E7556D0FF17A754A67A630227C4E405A64DA9955428E9BB807ED83F0

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 07/04/2020 é(são) :

Willian Junior Scareli - 228.371.398-66 em 06/04/2020 17:27 UTC03:00
Willian Junior Scareli - 228.371.398-66 em 07/04/2020 09:31 UTC03:00

