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Relatório Anual de Atividades 
 

O relatório de atividades do Restaurante Popular Bom Prato – Lapa em 

2016 traz um balanço com os resultados e realizações durante o ano. Os dados 

apresentados incluem as atividades de alimentação, além de outras ações 

realizadas para os usuários e os demonstrativos financeiros. 

Atuando a 15 anos junto à Comunidade da região da Lapa, realizamos um 

total de 472.614 atendimentos com refeições e também com café da manhã, sendo 

394.952 adultos e 2986 crianças com refeições e 74.676 atendimentos com café da 

manhã. 

Realizamos mensalmente durante todo o ano um bazar de roupas e 

calçados novos e semi novos para a população que almoça no Restaurante Bom 

Prato e suas famílias. 

Nas datas comemorativas realizamos sorteios de Cestas de Alimentos, 

Pratos alusivos à data e sorteios de panetones no final do ano. 

Apresentação da Fundação Comunidade da Graça 

 

A Fundação Comunidade da Graça é uma organização sem fins lucrativos 

que desenvolve e executa projetos para melhorar a qualidade de vida de pessoas 

carentes ou com necessidades. Fundado em 1996, a FCG atua nas áreas de 

Desenvolvimento Social e Educação para pessoas em situação de vulnerabilidade 

social. 
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Apresentação do Restaurante Popular Bom Prato – Lapa 

 

O Restaurante Popular Bom Prato – Lapa foi inaugurado em 24 de dezembro 

de 2.001 e tem como objetivo oferecer  refeições saudáveis e de alta qualidade a 

custo acessível à população de baixa renda, idosos, deficientes físicos, crianças, 

pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar além da população que 

trabalha no entorno, estudantes e itinerantes. 

No Estado de São Paulo, o Bom Prato é coordenado pela Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Social e atende diariamente mais de 84 mil refeições. O 

programa conta com 52 unidades em funcionamento, sendo 22 localizadas na 

Capital, nove na Grande São Paulo, seis no litoral e 15 no interior.  

A Fundação Comunidade da Graça executa o preparo das refeições 

diretamente, a administração e gestão da Unidade, e disponibilizará integrantes para 

acompanhamento e distribuição das refeições, além do Gerente, que é o seu 

representante presente diariamente na Unidade. 

Os parâmetros e critérios técnicos para a realização dos trabalhos estão 

estabelecidos no Manual de Boas Práticas e no POP – Procedimento Operacional 

Padronizado, disponibilizado pela Equipe Técnica da COSAN. 

Equipe Técnica 
 

Equipe técnica com: 18 funcionários 

01 Gerente Administrativo  

01 Nutricionista, 

01 Técnico em Nutrição, (estagiário) 

01 Cozinheiro chefe,  

01 Meio Oficial,  

02 Auxiliares de Cozinha,  
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10 Ajudantes Gerais,  

01 Auxiliar Administrativo e Operador de Caixa. 

Objetivos Gerais 

 

Atender a população de baixa renda, idosos, deficientes físicos, crianças, 

pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar e à população que 

trabalha no entorno, estudantes e itinerantes. 

A alimentação é balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, 

salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e 

sobremesa (geralmente uma fruta da época). Para crianças com até 6 anos, a 

refeição é gratuita. 

Já o café da manhã é oferecido leite com café, achocolatado ou iogurte, pão 

com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação. A refeição, de 400 

calorias em média, custa R$ 0,50 ao usuário. 

Objetivos Específicos 

 

Na unidade Lapa servimos 1.600 (Hum mil e Seiscentas) refeições/almoço diárias, 

sendo 160 (cento e Sessenta) destinadas às crianças com até 06 (seis) anos de 

idade e 1.440 (Hum Mil Quatrocentos e Quarenta) aos adultos, equilibradas e de boa 

qualidade, às pessoas carentes, adultos e/ou crianças. 

Atendemos de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, no horário das 10h:30min 

e até o término da cota diária, ao preço de R$ 5,19 (cinco reais e dezenove 

centavos), deduzindo o valor de R$ 1,00 (um real) pago pelo usuário, sendo que as 

crianças até 6 (seis) anos são isentas deste pagamento.  
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Também fornecemos 300 (Trezentos) cafés da manhã diária, equilibrada e de boa 

qualidade, às pessoas carentes, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, no 

horário das 07h30m até 09hs, ao preço de R$ 1,53 (um real e cinquenta e três 

centavos), deduzindo o valor de R$ 0,50 (cinquenta centavos) pago pelo usuário.. 

Eventos realizados 

 

Mês de Maio:  

Realizamos em homenagem ao dia das mães, com sorteio de  Cestas de 

Alimentos, para as mães que almoçam no Restaurante Bom Prato. 

Mês de Junho: 

Servimos refeições com cardápios alusivos a Festas Juninas. 

Mês de Outubro: 

Realizamos em homenagem ao dia das Crianças, distribuição de sacolinhas 

com balas, pirulitos, etc. 

Mês de Dezembro: 

 Enfeites de Natal no salão do restaurante, além de sorteio de Cestas 

de Natal e panetones para os usuários do restaurante. 

 

 23 de Dezembro - Comemoração do 15º aniversário do Bom Prato – 

Lapa 
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Execução Orçamentária  

 

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 

Data prevista 
para o 

repasse ² 

Valores 
Previstos (R$) 

Data do 
Repasse 

Nº do 
documento 

de 
crédito(carta) 

 Valores 
repassados 

(R$)  

Janeiro 
 

janeiro 606 a 609 
               

96.276,00  

Fevereiro   fevereiro 610 a 614 
             

109.152,00  

Março   março 615 a 619 
             

153.247,72  

Abril   abril 620 a 624 
             

121.918,00  

Maio   maio 625 a 629 
             

147.602,00  

Junho   junho 630 a 634 
             

128.225,00  

Julho   julho 635 a 639 
             

128.326,00  

Agosto   agosto 
640 a 644 

             
128.325,00  

Setembro   setembro 645 a 649 
             

153.950,00  

Outubro   outubro 650 a 654  
             

176.327,63  

Novembro   novembro 655 a 659 
             

141.067,00  

Dezembro   dezembro 660 a 664 
             

145.275,35  

(A) Saldo do Exercício Anterior   
                               
-    

(B) Repasses Públicos no Exercício   
          

1.629.691,70  

(C) Receitas com aplicações financeiras dos 
repasses públicos    

                 
6.277,72  

(D) Outras receitas decorrentes da execução 
do ajuste³   

             
432.290,00  

(E) Total de recursos públicos (A+B+C+D)   
          

2.068.259,42  

(F) Recursos próprios da entidade 
conveniada   

                                
-    

(G) Total de recursos disponíveis no 
exercício (E+F)   

          
2.068.259,42  
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DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 

Data prevista 
para o repasse ² 

Valores 
Previstos 

(R$) 

Data do 
Repasse 

Nº do 
documento 

de 
crédito(carta) 

 Valores 
repassados (R$)  

Janeiro   janeiro 606 a 609                96.276,00  

Fevereiro   fevereiro 610 a 614              109.152,00  

Março   março 615 a 619              153.247,72  

Abril   abril 620 a 624              121.918,00  

Maio   maio 625 a 629              147.602,00  

Junho   junho 630 a 634              128.225,00  

Julho   julho 635 a 639              128.326,00  

Agosto   agosto 640 a 644              128.325,00  

Setembro   setembro 645 a 649              153.950,00  

Outubro   outubro 650 a 654               176.327,63  

Novembro   novembro 655 a 659              141.067,00  

Dezembro   dezembro 660 a 664              145.275,35  

(A) Saldo do Exercício Anterior                                 -    

(B) Repasses Públicos no Exercício             1.629.691,70  

(C) Receitas com aplicações financeiras 
dos repasses públicos                     6.277,72  

(D) Outras receitas decorrentes da 
execução do ajuste³                432.290,00 

(E) Total de recursos públicos 
(A+B+C+D)              2.068.259,42  

(F) Recursos próprios da entidade 
conveniada   

                                 
-    

(G) Total de recursos disponíveis no 
exercício (E+F) 

 
           2.068.259,42  

 

Recursos Financeiros Disponíveis no Final do Exercício  

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 

            
2.068.259,42  

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)        1.963.733,62  

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] 104.525,80 

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO  R$                     -     

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 
EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) 

                         
R$      104.525,80 

 

 


