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01/04/2022
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736.273-0
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DATA
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SSP-PR

Endereço residencial completo: Rua Marechal Anor Teixeira dos Santos, 110, Boa Vista
CIDADE:
Curitiba

CEP
82650-120

Fone residencial: (41) 3313-4300
Coletividade atendida: adolescentes

UF
PR

e-mail: naps@cieepr.org.br
Número de beneficiários:
200, sendo 100 de Maio a
Agosto 2022 e 100 de
Setembro a Dezembro de
2022.
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PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

NOME DO PROJETO Futuro em Ação
OBJETO: Atendimento de adolescentes em ações de pré aprendizagem
OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS
Objetivo Geral
 Atender prioritariamente adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social,
proporcionando formação e qualificação profissional, que ampliará as possibilidades de
formação teórica básica, certificando 75% dos adolescentes inseridos no programa.
Para o desenvolvimento dos objetivos acima, a entidade indica como objetivos
específicos adicionais ao projeto:
 Possibilitar a identificação do trabalho e da educação como direito de cidadania
desenvolvendo conhecimentos sobre o mundo do trabalho, por meio da capacitação de
adolescentes prioritariamente em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para o
mundo do trabalho através de avaliação de apropriação de conteúdos no final de cada
módulo aplicado.
 Estimular promoção social familiar, por meio de capacitação nos módulos de
desenvolvimento pessoal para o mundo do trabalho, e articulações com a rede de
proteção do município para atendimento universal da família do adolescente;
 Ao final do programa, oportunizar o possível encaminhamento para vagas de
aprendizagem, estágio, de acordo com as ofertas das empresas, ou cursos de
capacitação promovidos pelo CIEE/PR, contribuindo para experiências positivas de
inclusão social, oportunizando o contato com o mundo do trabalho;
 Acompanhar a permanência no ensino regular, conclusão do ensino médio, assim
prevenindo a evasão escolar, por meio de verificação escolar formal realizada
trimestralmente.
RESULTADOS ESPERADOS
•
capacitar no mínimo 75% dos adolescentes incluídos no programa de pré aprendizagem por
meio da emissão dos certificados de conclusão do programa, que serão certificados por
concluírem o programa.
•
realizar avaliação socioeconômica, por meio de instrumento próprio, de 100% dos
adolescentes vinculados ao programa, bem como atendimento familiar, e quando necessário,
realizar os devidos encaminhamentos para a Rede.
•
encaminhar 70% dos jovens vinculados ao programa para vagas de aprendizagem, estágio,
de acordo com a oferta das empresas, ou cursos de capacitação voltados para o mundo do
trabalho promovidos pelo CIEE/PR.
•
realizar verificação escolar periódica de 100% dos jovens vinculados ao programa a fim de
prevenir a evasão escolar.
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III PROJETO

A adolescência é uma fase de vida do ser humano repleta de ansiedade, indagações e
contradições. Porém, enquanto ser em desenvolvimento, o adolescente tem sede de aprender e
vontade de conquistar o mundo, contando com a ajuda da família, da escola e de outros suportes
disponíveis na comunidade para que seja possível a sua inserção na sociedade de forma
saudável.
Muitos adolescentes encontram-se em situação de risco social e a margem da sociedade
produtiva. A condição de vulnerabilidade é decorrente, entre outros fatores, a desagregação
familiar, do empobrecimento, falta de profissionalização e emprego. O número de adolescentes
em situação de vulnerabilidade e risco social, desmotivados ante a falta de oportunidades tem
crescendo diariamente. Essas situações levam a privação e violação dos seus direitos
fundamentais, prejudicando a autoestima e acarretando uma conduta agressiva e/ou
excessivamente submissa.
Nesse contexto social, o Plano de trabalho, Futuro em Ação, possui objetivos e ações
determinantes para auxiliar na mudança do adolescente e transformação da sociedade, na cidade
de Maringá.
O Escritório regional de Maringá, foi fundado em 1989, com seu foco na promoção da integração
entre empresas e escolas no programa de estágio. Iniciou sua atuação no programa de
aprendizagem em 2011 e, com vistas em colaborar com o fomento da oferta de vagas de
aprendizagem e aumento dos atendimentos aos jovens da cidade e sua circunvizinhança,
participa das discussões do Fórum de Aprendizagem de Maringá em colaboração com demais
entidades que ofertam este programa, sendo também uma das entidades fundadoras do
INAMARE - Instituto de Aprendizagem Profissional Maringá. Possui registro regular no CMDCA,
desde 2011 e, em Junho de 2019 atingiu o marco histórico de 500 aprendizes ativos vinculados
ao programa de aprendizagem. Oferta em seu portfólio programas de capacitação e cidadania
presenciais e on-line abertos a toda a comunidade, também realiza programas sociais próprios
com o objetivo de mobilização dos jovens para o mundo do trabalho e promoção de renda e
cidadania, entre estes, citamos o Programa Jovem em Ação e o Programa Família em ação. Em
parceria com o governo do estado do Paraná, realizou os cursos de capacitação Família
Paranaense e também ofertou cursos de capacitação e cidadania na unidade do CENSE em
Maringá. Adquiriu uma nova sede na região central de Maringá para melhor atender à
comunidade maringaense.
Em Maringá, possuímos atualmente 15 colaboradores efetivos, que desenvolvem os programas
de aprendizagem profissional, jovem em ação e família em ação, cursos livres e estágio.
Para a execução de todo o programa de aprendizagem profissionalizante em Maringá,
disponibilizamos atualmente a equipe do escritório regional. Para o Plano de Trabalho Futuro em
Ação, a equipe do ER desenvolverá o projeto de pré aprendizagem em conjunto com as demais
atividades e será utilizado como forma de rateio para a questão de comprovação de valores.
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JUSTIFICATIVA

Cargo

Formação

1
1
1

Assistente Social
Pedagogo
Instrutor Técnico

Assistente Social
Pedagogia
Superior completo

Carga horária
semanal
30h
44h
44H

Vínculo
CLT
CLT
CLT

A carga horária exclusiva para o projeto por turma será:
Assistente Social (72 horas), Pedagoga (80 horas), Instrutor (108 horas) por mês.
Quadro informativo salarial
Segue a descrição da média dos salários de nossa entidade, nas funções técnicas demandadas
no presente Chamamento Público, que está informado no plano de aplicação como forma de
rateio.
Cargo
Carga horária semanal
Salário Base
Assistente Social
30h
R$ 3.542,00
R$ 3.382,00
Pedagogo
44h
Instrutor Técnico II
44h
R$ 3.382,00
Para o plano de trabalho a carga horária será desenvolvida como forma de rateio com demais
atividades, conforme tabela de cálculo abaixo especificada.
De acordo com o protocolo de biossegurança da portaria expedida pela Secretaria Municipal de
Assistência Social 39/2021 publicada em 30/08/2021, sugerimos a adequação abaixo do projeto.
O projeto de Pré Aprendizagem iniciou em 15/09/2021. Dos 100 adolescentes que iniciaram o
projeto, foi realizada pesquisa de quantificação para identificar quais vão iniciar as atividades de
forma presencial e foi constatado que todos os adolescentes pretendem iniciar o projeto de forma
presencial.
PROPORCIONALIDADE PARA 1 TURMA 120 HORAS
CATEGORIA

Salário

Salário

13º
Salário

1/3
Férias

Somatória

FGTS
8%

Encargos

(01) Assistente
Social
(01) Pedagogo

3.542,00

3.364,90

280,41

93,47

3.738,78

299,10

4.037,88

3.382,00

2.840,88

236,74

78,91

3.156,53

252,52

3.409,06

(01) Instrutor
Técnico II

3.382,00

3.787,84

315,65

105,22

4.208,71

336,70

4.545,41

0,00

0,00

Total
Turma
x6 turma

Total
turma

11.992,34
71.954,04
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Qtde

Discriminamos abaixo a infraestrutura que a entidade utilizará para implementação e manutenção
do Programa Futuro em Ação:
Sede administrativa:
Local: Centro de Integração Empresa Escola – CIEE/PR (Av. Carneiro Leão, 135 Edifício Europa
- 10° Andar, sala 1001 e 1004 – Zona 01 - Maringá)
A capacitação teórica irá acontecer junto a sede da UNIFCV pois já possuímos contrato de aluguel
para prestação dos serviços. Além da equipe estar alocada nesse local para a realização dos
programas de aprendizagem, família em ação e jovem em ação.
•
Local: Centro Universitário Cidade Verde – UNIFCV (Av. Advogado Horácio Raccanello Filho,
5950 – Zona 7, Maringá – PR)
Recursos Físicos e materiais
Quantidade
Capacidade
Salas de aula (teórica)
20
35 carteiras por sala
Laboratório de informática
6
Capacidade de 20 a 35 máquinas cada
Banheiro com acessibilidade 4
4 banheiros para cada gênero
Sala de atendimento
1
6 guichês de atendimento com
capacidade de 48 lugares.
Sala de almoxarifado
1
Sala composta por 4 estantes de aço
Sala de coordenação
1
1 mesa e 3 cadeiras
Sala de reunião e equipe 1
3 mesas com 6 cadeiras
multidisciplinar
Sala de Prospecção
1
1 mesa com 3 cadeiras
Sala pedagógica
1
1 mesa com 3 cadeiras
Sala de Cursos Livres
1
35 cadeiras
Sala de arquivo
1
4 prateleiras de madeira
Cozinha
1
Espaço contendo uma geladeira, pia,
armário, micro-ondas e 2 bancos de
madeira.
Para a execução do projeto da adequação do projeto para forma remota, serão utilizados recursos
necessários para o atendimento de 200 adolescentes divididos da seguinte forma:
1) Será mantida a capacitação semanal para os adolescentes que tiveram início em
15/09/2021, sendo a previsão do término da capacitação em 16/03/2022. No qual após
essa data vão iniciar as entrevistas nas empresas;
2) Os novos 100 adolescentes iniciarão em 11/01/2021 com dois encontros semanais nas
terças e quintas-feiras, finalizando os 30 encontros em 21/04/2022.
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Ambiente físico

Para essa parceria, ainda serão necessárias as aquisições de material de expediente: folhas
sulfites, cadernos grandes universitário de 200 folhas, canetas esferográficas, lápis de cor,
borrachas, lápis de escrever, apontadores de lápis, etiquetas adesivas, clips, grampeador,
grampos para grampeador; régua, tesoura pequena, Uniformes e vestuários (camisetas nos
tamanhos PP, P, M, G, GG, para a identificação dos adolescentes – 100 unidades, já foram
entregues 100 camisetas para as primeiras turmas); e serviços de terceiros pessoa jurídica
(fornecimento do lanche – contendo um kit lanche de 1 suco de 200 ml, uma bolacha salgado e
1 bolinho doce e rateio de serviços de: energia elétrica, telefone, internet, cartolina, caneta
esferográfica, cola .
Além disso, disponibilizamos o escritório Regional de Maringá, situado na Av. Carneiro Leão, 135,
Centro, 10° andar, Conj. 1001 e 1004 – Edifício Europa - Maringá. Nessa sede administrativa,
gerenciamos, planejamos e avaliamos todos os programas e projetos executados pelo CIEE/PR
na cidade de Maringá.
METODOLOGIA
Para a inserção dos jovens nos programa de pré-aprendizagem, faremos ampla divulgação em
nossos canais de comunicação e comunicados formais em por correspondência eletrônica para
os equipamentos de proteção social do município (CRAS, CREAS, CAPS-I e outras entidades
que atendem adolescentes em situação de vulnerabilidade, CMDCA e COMAS). Quando os
cadastros dos adolescentes forem realizados com os devidos encaminhamentos da rede, será
realizado uma entrevista socioeconômica para identificação da renda familiar. Serão atendidos
os jovens com prioridade, aqueles inscritos com menor renda, porém a convocação para vagas
no Programa Pré-Aprendizagem poderá ser aberta para toda a comunidade (por meio de Edital
de Convocação), respeitando o princípio da isonomia e também em atendimento ao ECA e a
Constituição Federal de 1988 que não preveem distinção social. Também disponibilizaremos os
vales-transportes para os jovens selecionados, priorizando os de menores rendas. Contaremos
com a ajuda de custo de transporte em valor limitado previsto no projeto.
Quando os Adolescentes iniciarem o curso, serão contemplados com um kit de desenvolvimento
pessoal contendo 01 caderno, 01 caneta azul, 01 lápis de escrever, 01 borracha, 01 camiseta, 01
apontador, apostila de conteúdo programático.
As aulas se darão em períodos de 04 horas, distribuídas 2 vezes na semana, totalizando 30
encontros por semestre (1ª e 2ª Turmas) e por quadrimestre (3ª e 4ª Turmas). Por meio de uma
metodologia de construção coletiva, encontros dinâmicos e mesclando temas atuais que
interessam os participantes, o instrutor fará papel de mediador e facilitador do conhecimento,
fomentando o debate, a discussão e a chegada de conclusões que atendam a assuntos
propostos. As vivências e as experiências serão utilizadas como enriquecimento aos debates para
construção de conhecimentos. Os trabalhos em grupo e as dinâmicas possuem como objetivo a
busca de autonomia em todas as atividades.
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3) Para o projeto de 2022 a previsão da capacitação dos 200 adolescentes estão distribuídos
entre maio a dezembro. Sendo 100 de maio a agosto e 100 de setembro a
dezembro/2022.

O programa foi dividido em eixos de ensino (integração e autoconhecimento, Cidadania,
Tecnologias, formação básica, capacitação para o mundo do trabalho). Poderá o estudante entrar
no início de qualquer um dos módulos (desde que tenha vaga dentro das turmas, para reposição
de estudantes faltosos ou desistentes), de forma que seja possível a realização de toda
capacitação. Visto que os módulos serão contínuos. De forma que ao final dos 12 meses seja
possível realizar as 6 turmas propostas no plano de trabalho.
Para a execução do projeto, serão utilizados recursos necessários para o atendimento de
adolescentes em turmas no período matutino e vespertino.
Matutino das 8:00 às 12:00 hs
Vespertino: das 13:30 às 17:30 hs.

Serão respeitadas as orientações de acordo com o Plano de Contingência, protocolado
na Secretaria Municipal de Saúde no dia 19 de novembro de 2021.
Eixo temático – Integração/autoconhecimento
Módulo

Tema

Resumo

Carga horária

1

Família em Ação

Apresentação do CIEE-PR. Apresentação 4 horas
sobre o programa de pré- aprendizagem e
programa Aprendiz. Orientação e indicações
de equipamentos que compõem a rede de
proteção do município. Fortalecimento de
vínculos familiares, conflito de gerações,
ansiedade, drogas, sexualidade, depressão e
tipos de violência. Certificação dos familiares
participantes.

2

Autoconhecimento Encontro voltado para o autoconhecimento do 4 horas
adolescente, despertando o interesse no
protagonismo do seu papel na sociedade.

3

Eu Meio

4

Desenvolvendo a Processo de integração com o grupo para o 4 horas
criatividade
desenvolvimento criativo na vida pessoal e
dentro das organizações

Ferramenta para o desenvolvimento de um 4 horas
projeto de “um novo bairro”, com relatos das
dificuldades
de
enfrentamento.
Com
apresentação do “novo bairro possível”, com a
participação ativa do adolescente como
cidadão.
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Contendo 30 encontros distribuídos em eixos de aprendizado/ módulos voltados aos saberes de
Integração/ autoconhecimento, cidadania e direitos, informática e tecnologias, formação básica e
capacitação para o mundo do trabalho.

5

Direitos Humanos Conceito e importância. Declaração Universal 4 horas
e Cidadania
dos direitos Humanos. Violações de direitos,
Cenário atual dos direitos Humanos no Brasil.

6

Lei
da A Lei da Aprendizagem 10.097;
4 horas
Aprendizagem e Estatuto da Criança e do Adolescente.
ECA.
Elaboração e exposição do “Painel dos
Direitos e da Cidadania”.

7

Cidadania e Meio O que é ser cidadão? O papel da família e da 4 horas
Ambiente
sociedade na formação dos cidadãos.
Problemas Ambientais, o impacto social da
poluição e problemas ambientais na nossa
cidade.

8

Diversidade
Cultural

Respeito às diferenças raciais, de gênero, 4 horas
religiosas e políticas.
O que é intolerância e o que é preconceito.

9

Políticas
de
Segurança
públicas voltadas
para o Jovem

O que é segurança pública? Lei Maria da 4 horas
Penha. Desarmamento X Liberação do porte
de armas pelo cidadão.
Papel das instituições de segurança.

Eixo temático – Informática e Tecnologias
10

Tecnologia no dia História e evolução da informática e dos 4 horas
a dia
aparelhos. Benefícios da internet na era da
informação.
Fake news. O relacionamento pessoal e
profissional no meio virtual.

11

Civilidade
nas Redes sociais, perfil profissional nas redes 4 horas
redes sociais
sociais. Feedback, atendimento e o cliente
virtual.
Lei Carolina Dieckmann.

12

Ferramentas de Principais aplicativos e programas de edição e 4 horas
formatação/
formatação. Layout de página e finalidade,
edição de textos menu inserir e suas opções, tabelas, menu
ferramentas e suas funcionalidades.

13

Ferramentas de
formatação/
edição de Slides e
apresentações

Conceito e finalidade do powerpoint; criação 4 horas
de slides e animações; Ferramentas do
powerpoint, editores online; Sistema PREZI
aplicação e finalidade.
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Eixo temático – Cidadania

Ferramentas
edição
números
planilhas

de Conceito e finalidade dos principais 4 horas
de programas.
Formatação
de
planilhas,
e operações básicas: adição, subtração, divisão
e multiplicação. Criação de gráficos, inserções
fórmulas básicas.

Eixo temático – Formação Básica
15

Matemática básica Revisar e rever as operações básicas e sua 4 horas
aplicabilidade no dia-a-dia.

16

Português
– Importância do estudo das regras gramaticais, 4 horas
Linguagens
e da linguagem e da leitura e enriquecimento do
Gêneros textuais vocabulário

17

Educação
Financeira

18

Educação Sexual Sexualidade, planejamento familiar, saúde e 4 horas
doenças sexualmente transmissíveis. A
importância dos exames preventivos.

Conceito de renda, planejamento financeiro, 4 horas
endividamento pessoal e familiar.

Eixo Temático – Capacitação para o mundo do trabalho
19

Administração – Planejamento, controle, execução e direção e 4 horas
conceitos básicos suas aplicações.

20

Gestão
Documentos

21

Procedimento de Necessidade da compra, orçamentos, 4 horas
compras
cadastro de fornecedores, avaliação da
qualidade, feedback do produto, efetivação do
processo.

22

Fluxo de Caixa

23

Folha
pagamento

de Legislação referente a folha de pagamento, 4 horas
leitura correta do holerite, cálculo de saláriobase, férias, décimo terceiro.

24

Técnicas
vendas

de Venda direta e venda indireta, venda por 4 horas
telefone, formas de abordagem.

25

Comportamento
Empreendedor

26

Marketing Pessoal Inteligência emocional e linguagens de 4 horas
comunicação. Potencializando habilidades.

de Importância e valor dos documentos, tipos de 4 horas
documentos,
regras
de
alfabetização,
caracterização de documentos

Rentabilidade, Lucratividade, ponto de 4 horas
equilíbrio e prazo de retorno, fundo rotativo,
capital de giro.

Empreendedorismo, tipos de empresa, espírito 4 horas
empreendedor, identificação de oportunidades
de negócios.
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14

Oratória

Noção prática de oratória e a importância de 4 horas
ouvir.

28

Liderança

Conceito, líder-coaching, assertividade e 4 horas
qualidade nas relações, construção de um
feedback/feedworking Positivo.

29

Dicas
entrevista

para Elaboração de currículo, aplicativos para 4 horas
networking, dicas para entrevista individual,
em grupo e postura em processos seletivos.

30

Projeto Individual Elaboração e apresentação de projeto 4 horas
– diário de bordo - individual baseado nos conhecimentos
encerramento
adquiridos na integralização dos módulos de
pré- aprendizagem.

Total: 120 horas
A certificação será realizada com a frequência mínima de 75%.
Os encontros com os jovens serão executados pelos instrutores por meio de aulas expositivas
dialogadas, atividades em grupos e individuais, dinâmicas e aplicação de instrumentos de
verificação de aprendizagem, tais como formulários próprios de avaliação, testes de
conhecimento e apresentação de trabalhos, seminários e participação em palestras.
A verificação escolar formal será realizada trimestralmente, para efetivo acompanhamento do
desenvolvimento e progressão escolar dos jovens vinculados ao programa de pré aprendizagem.
Casos onde seja necessária intervenção, a mesma será realizada pela equipe multidisciplinar
(pedagoga e assistente social), dentro das atribuições de cada função. As avaliações de módulo
serão realizadas ao final de cada eixo temático e a certificação após a conclusão de todos os
módulos somando-se presença e apropriação de conteúdos verificada por meio de instrumentos
de avaliação elaborados e aplicados pelos instrutores no decorrer das atividades.
Realizaremos reuniões com as famílias dos adolescentes atendidos que serão conduzidas pela
assistente social, com o apoio da pedagoga, bimestralmente para trabalhar questões de
fortalecimento de vínculos familiares, bem como temas de interesse da família dos adolescentes,
tais como: Conflitos familiares, choque de gerações, drogas na adolescência, ansiedade e
depressão, sexualidade, questões de autoestima, Rede de proteção de assistência social, como
funciona o Programa de Socioaprendizagem, legislação da Aprendizagem, ECA, entre outros.
Realizaremos, por meio de formulário próprio, avaliação com percepções das famílias acerca dos
encontros e mensurar o entendimento dos conteúdos discutidos e a metodologia aplicada.
Serão encontros de 2 horas, atividades em grupos e individuais e dinâmicas.
Abaixo seguem atividades a serem desenvolvidas pela equipe:
Assistente Social:
 Acolher, incluir e acompanhar;
 Entrevista socioeconômica para fornecimento do vale-transporte e identificação de futuras
demandas de trabalho;
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Realizar entrevistas, encontros, palestras e reuniões;
Atender em grupo e individualmente, famílias e responsáveis legais;
Visitas domiciliares;
Trabalho com a rede de proteção e demais equipamentos do município;
Intervenções para fortalecimentos de vínculos familiares e comunitários;
Elaborar relatórios técnico;
Acompanhamento no encaminhamento de adolescente ao mundo do trabalho;
Analisar recusas nas entrevistas de aprendizagem;
Acompanhar o encaminhamento para o mundo do trabalho.

Pedagoga:
 Monitorar a realização do calendário de atividades teóricas e acompanhar a execução dos
planos de capacitação;
 Acompanhar a elaboração e execução dos planos de curso;
 Avaliar, junto com o instrutor, o material didático compatível com a proposta pedagógica;
 Responsabilizar-se pela organização nas turmas e dos horários;
 Orientar a programação de atividades teóricas;
 Organizar as atividades comemorativas e de formação;
 Organizar reuniões e encontros;
 Auxiliar na construção e organização de instrumentos avaliativos;
 Realizar a avaliação de desempenho dos instrutores em sala de aula;
 Participar na elaboração dos dados estatísticos;
 Acompanhar o processo de aprendizagem, envolvendo adolescentes, famílias, instituição
e instrutores;
 Elaborar relatórios de avaliação dos módulos;
 Controlar e acompanhar a frequência, as faltas e os atrasos dos adolescentes no
programa;
 Verificação escolar;
 Analisar recusas nas entrevistas de aprendizagem.
Instrutor:
 Organizar material didático;
 Ministrar as atividades teóricas do programa;
 Realizar avaliações;
 Identificar e informar possíveis demandas para acompanhamento da assistente social;
 Participar de reuniões de rotina;
 Prestar apoio aos demais processos do programa;
 Orientar estudantes sobre dicas e orientações nas entrevistas.

Curitiba, 23 de agosto de 2022.
Antoninho Caron
Diretor-Presidente do CIEE/PR
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2021
Inexibilidade 02/2020
51 – ANO
2021
(EM R$)

(EM R$)

CONCEDENTE

PROPONENTE

52 – META

53 – MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
R$20.000,00
0,00
R$20.000,00
0,00
2021
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
R$20.000,00
R$20.000,00
0,00
0,00
54 – TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO CONCEDENTE
55 – ANO
56 – META
57 – MÊS
2021
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
0,00
0,00
2021
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
0,00
0,00
58 – TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO PROPONENTE (EMR$1,00)
59 – TOTAL GERAL DOS RECURSOS (2021)

MAIO
R$20.000,00
NOVEMBRO
R$20.000,00

JUNHO
0,00
DEZEMBRO
0,00
R$120.000,00

MAIO
0,00
NOVEMBRO
0,00

JUNHO
DEZEMBRO
R$0,00
R$120.000,00
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2022
Inexibilidade 02/2020

51 – ANO
2022
(EM R$)

(EM R$)

CONCEDENTE

54 RENDIMENTOS
FINANCEIROS

2022
55 – ANO
2022
2022

59 – ANO
2022
(EM R$)

PROPONENTE

2022

52 – META

53 – MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
0,00
0,00
R$40.000,00
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
R$20.000,00
0,00
0,00
56 - META
57 - MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
0,00
0,00
0,00
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
0,00
0,00
0,00
58 – TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO CONCEDENTE
60 – META
61 – MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
0,00
0,00
0,00
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
0,00
0,00
0,00
62 – TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO PROPONENTE
63 – TOTAL GERAL DOS RECURSOS (2022)
TOTAL GERAL DOS RECURSOS 2021 + 2022

ABRIL
0,00
OUTUBRO
R$ 20.000,00

MAIO
R$20.000,00
NOVEMBRO
R$20.000,00

JUNHO
0,00
DEZEMBRO
0,00

ABRIL
0,00
OUTUBRO
R$ 2.496,72

MAIO
0,00
NOVEMBRO
R$ 2.496,72

JUNHO
0,00
DEZEMBRO
0,00
124.993,44

ABRIL
0,00
OUTUBRO
0,00

MAIO
0,00
NOVEMBRO
0,00

JUNHO
0,00
DEZEMBRO
0,00
R$0,00
R$124.993,44
R$ 244.993,44

64 – AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 24 DE OUTUBRO DE 2022
_______________________________________
Antoninho Caron
Diretor-Presidente do CIEE/PR

APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
( ) APROVADO
Data:
______________________________
Secretaria Municipal de Assistência Social
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