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O relatório de atividades do Restaurante Popular Bom
Prato – Lapa em 2017 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. 



FUNDAÇÃO

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.



BOM PRATO - LAPA

O Restaurante Popular Bom Prato – Lapa foi inaugurado em 24
de dezembro de 2001 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. 



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 refeições/almoço diárias, sendo 160
destinadas às crianças com até 06 anos de idade e 1.440 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.  
Também fornecemos 300 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,
deduzindo o valor de R$ 0,50 pago pelo usuário.. 



PÚBLICO
ALVO

População de baixa renda, idosos, deficientes físicos, crianças, 
pessoas em situação de vulnerabilidade social  



479.682 atendimentos no ano de 2017.

QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS

ESTRUTURA

DIA/HORÁRIO/PERIODICIDADE

Segunda a Sexta feira no horário das 6h30
às 16h30.



RECURSOS HUMANOS



EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA -

RECEITA



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- DESPESAS



OBRIGADO!

@fcgbr 

R E D E S  S O C I A I S

@fundacaofcg 

@FundacaoCG 


