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Relatório Anual de Atividades
O relatório de atividades do SASF I 2016 traz um balanço com os
resultados e realizações durante o ano. Os dados apresentados incluem a
participação dos usuários, as atividades, a metodologia, a divulgação e os
demonstrativos financeiros.
Em 2016, o SASF I obteve 23.860 atendimentos.
Esses resultados só foram e são possíveis com o estimulo e apoio de
colaboradores e empresas que estiveram com a FCG durante esse ano e puderam
participar do desenvolvimento de usuários e cidadãos e contribuir para a construção
de uma sociedade mais justa e acessível para todos.

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.

Apresentação do SASF I
Projeto tem como objetivo o Fortalecimento da função de proteção da
família, prevenindo agravos que possam provocar o rompimento de vínculos
familiares e sociais e desenvolver ações junto a idosos e pessoas com deficiência,
dada a necessidade de prevenir confinamento e o isolamento, por meio da proteção
social no domicilio localizado no Sub Distrito Aricanduva/Formosa – contemplando
Jd. Santo Eduardo, Haia do Carrão, Vila Antonieta, Jardim Tango, V. Nova Iorque,
Vila Rica, Vila Sara, Jd. Caguaçu, Pq. Santo Antonio, Jd. Vila Formosa. Abrangendo
a região de Vila Formosa: Vila Guarani (Colina), Vila Cruzeiro, Capão do Embira,
Vila Matias.

Página |4

Objetivo
Fortalecer a função protetiva da família, prevenindo agravos que possam
provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais e desenvolver ações junto a
idosos e pessoas com deficiência, dada a necessidade de prevenir confinamento e o
isolamento, por meio da proteção social no domicilio.

Objetivo Específico
•

Acompanhar e monitorar famílias beneficiárias de programas de transferência

de renda, especialmente as que não cumprem condicionalidades, e as famílias
beneficiárias de Benefício de Prestação Continuada / BPC;
•

Identificar demandas de famílias e pessoas para o acesso a benefícios,

programas de transferência de renda e inserção na rede de proteção social;
•

Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares

e sociais;
•

Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades,

estímulo à participação cidadã e construção de contextos inclusivos;
•

Promover aquisições sociais às famílias, potencializando o protagonismo e a

autonomia de seus membros na comunidade;
•

Identificar, apoiar e acompanhar indivíduos e/ou famílias com pessoas com

deficiência ou idosos, na perspectiva de prevenir confinamento e abrigamento
institucional;
•

Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de

pessoas com deficiência e pessoas idosas, buscando a desconstrução de mitos e
preconceitos;
•

Fomentar projetos de inclusão produtiva e de desenvolvimento local.
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Origem e Aplicação do Recurso Financeiro
Serviço é conveniado com Prefeitura de São Paulo através da Secretária
Municipal de Assistência Desenvolvimento Social.
INFRAESTRUTURA: ANEXO
PUBLICO ALVO
Famílias e/ou pessoas beneficiárias de programas de transferência de
renda

(PTR),

benefícios

assistenciais,

vulnerabilidade e risco social.

Capacidade Anual De Atendimento
SASF I: 45.000 (1.000 Famílias)

Atendimento 2016
SASF I: 23.860

e/ou

que

vivenciem

situação

de
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Recursos Humanos
SASF I
RECURSOS HUMANOS
Carga
Horária
Semanal de Vínculo com a entidade
cada
profissional

Profissão

Quantidade

Agente Operacional

02

40 horas

CLT

Auxiliar Administrativo

01

40 horas

CLT

Gerente de Serviços Sociais

01

40 horas

CLT

Orientador Socioeducativo

08

40 horas

CLT

Técnica/Assistente Social

02

40 horas

CLT

Técnica/ Pedagoga

01

40 horas

CLT

Técnica/ Psicóloga

01

40 horas

CLT

Abrangência Territorial
A população usuária atendida pelo programa é composta por famílias
residentes nos setores censitários de alta e muito alta vulnerabilidade Social
segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social do Município de São Paulo,
sendo:
SASF I – Sub Distrito Aricanduva/Formosa – contemplando Jd. Santo Eduardo, Haia
do Carrão, Vila Antonieta, Jardim Tango, V. Nova Iorque, Vila Rica, Vila Sara, Jd.
Caguaçu, Pq. Santo Antonio, Jd. Vila Formosa. Abrangendo a região de Vila
Formosa: Vila Guarani (Colina), Vila Cruzeiro, Capão do Embira, Vila Matias.
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Metodologia
A metodologia de trabalho com famílias, idosos e pessoas com deficiência
será desenvolvida de forma participativa, atingindo as necessidades especificas
contemplando seus capitais humanos, social e produtivo na perspectiva da
prevenção de confinamento e abrigamento institucional na promoção de direitos e
deveres, na fomentação de inclusão de pessoas com necessidades especiais, na
inclusão produtiva e no desenvolvimento local.
Este programa será baseado em 5 dimensões: acolhida e escuta,
realização de visitas domiciliares, orientação individual/grupal/familiar, orientação e
encaminhamento e estratégia.

Monitoramento e Avaliação
Será realizado de forma participativa e colaborativa com todos os atores,
permeando toda a execução do programa. Dar-se-á através de grupos focais,
questionários, entrevistas individuais e grupais.
Como parte da avaliação e monitoramento, realizar-se á reuniões
mensais com a equipe: SASF, CRAS e SAS.
As dimensões de Acompanhamento e indicadores serão levantadas no
decorrer do trabalho.
Com este trabalho espera-se alcançar os seguintes resultados.
a)

Impacto das ações – acesso a serviços públicos, trabalho e renda, acesso ao

conhecimento, lazer, sociabilidade e participação social e elevação da autoestima.
b)

Receptividade às ações – opinião dos usuários.
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c)

Organização e processos de trabalho – atividades oferecidas, frequência às

atividades, encaminhamentos feitos, rendimento do trabalho.
d)

Abrangência das ações – inscrições e desligamento.

Descrição Da Execução Tendo Por Referência O Plano De Trabalho
Atividades Com Os Usuários
Acompanhamento do usuário: Atendimento social por meio de visita
domiciliar propondo intervenções ao usuário e seus integrantes impedidos ou não de
deslocamento e que necessitam de proteção social básica no domicílio. Identificando
suas vulnerabilidades e potencialidades para elaboração de um Plano de
Desenvolvimento do Usuário – PDU e ou Plano Desenvolvimento Familiar.

Objetivo
Ser

acolhido

em

suas

demandas,

interesses,

necessidades

e

possibilidades. Ter sua identidade, integridade e história de vida preservada. Ter
acesso a serviços, benefícios socioassistenciais e Programas de Transferência de
Renda, conforme necessidade. Conhecer seus direitos e como acessá-las.
Durante o ano de 2016 foram realizados = 4.274 contatos com as famílias

Atendimento Individualizado
Atendimento individual dos membros da família, oferecendo acolhida e
escuta, favorecendo a expressão da subjetividade.
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Objetivo
Ter acesso a ambiente acolhedor. Ampliar a capacidade protetiva da
família, bem como o acesso a rede socioassistencial e a serviços de outras políticas
públicas. Favorecer a participação da família em propostas de seu processo de
inclusão social e de mudança e melhorias esperadas na transformação das relações
intrafamiliares. Promover o acesso aos direitos sociais e à informação, ofertando
procedimentos profissionais e humanos relacionados às demandas de proteção
social de Assistência Social. OFICINA DE TEAR: Aborda a técnica artesanal
tradicional para confecção de tecidos e superfícies têxteis, que pode ser aplicada a
roupas, acessórios e decorações.

Será ensinado os princípios básicos da

tecelagem de forma descontraída, além de construir seus próprios teares portáteis;
será ministrado o planejamento das peças antes de fabricá-las, quanto será gasto,
combinações de cores e quanto de material será preciso, como conseguir um efeito
desejado e claro, como colocar tudo isso em prática.
O serviço oferece plantão social todos os dias de segunda à sexta-feira,
DAS 9H00 ÀS 17H00.
Durante o ano de 2016 foram realizados = 321 atendimentos individuais.

Oficinas
Oficina de Culinária
O Serviço oferece de forma gratuita aulas de culinária, ensinam-se
técnicas de preparo dos alimentos com receitas simples.

Objetivo
A oficina tem como objetivo promover a integração e aprendizado para
todos os participantes, oferecendo acesso a ambiente acolhedor, gerando
sentimento

de

pertencimento

ao

grupo,

concomitantemente

desenvolver

potencialidades; favorecer a inclusão no mercado de trabalho ou possibilitando
aquisição de renda extra.
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Publico Alvo
Pessoas das famílias atendidas acima de 16 anos.
O planejamento da oficina é realizado por semestre, com duração de
cinco meses divididos em 20 encontros semanais com duração de 2 horas/aula.
Durante o ano de 2016 foram realizados 40 encontros, beneficiando 166
famílias.

Oficina de Tear
Aborda a técnica artesanal tradicional para confecção de tecidos e
superfícies têxteis, que pode ser aplicada a roupas, acessórios e decorações. Serão
ensinados os princípios básicos da tecelagem de forma descontraída, além de
construir seus próprios teares portáteis; será ministrado o planejamento das peças
antes de fabricá-las, quanto será gasto, combinações de cores e quanto de material
será preciso, como conseguir um efeito desejado e claro, como colocar tudo isso em
prática.

P á g i n a | 11

Objetivo
Desenvolvimento de habilidades e ampliação do universo cultural. Ter
acesso a ambiente acolhedor; vivenciar experiências que contribuam para o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Proporcionar a experimentação
e compreensão da pluralidade de sentidos e valores. Desenvolver a criatividade e a
expressão.

Publico Alvo
Pessoas das famílias atendidas acima de 16 anos.
O planejamento da oficina é realizado por semestre, com duração de
cinco meses divididos em 20 encontros semanais com duração de 2 horas/aula.
Durante o ano de 2016 foram realizados 40 encontros, beneficiando 175
famílias.

Oficina De Decoupage
Técnicas Decoupage básica em peças de madeira, revestimento de
objetos

com recortes de papel (guardanapos com estampas, jornais, revistas,

postais, fotografias, imagens impressas pelo computador, papel de embrulho etc.)
que são colados sobre um objeto.

Objetivo
Que a aprendizagem contribua

para o fortalecimento de laços de

pertencimento e construção de projetos de vida. Propiciar vivência em atividades
práticas de trabalho, visando à integração, o desenvolvimento de potencialidades,
aptidões e interesses para o exercício de atividade laboral; favorecer a inclusão no
mercado produtivo possibilitando aquisição de renda extra.
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Publico Alvo
Pessoas das famílias atendidas acima de 16 anos.
O planejamento da oficina é realizado por semestre, com duração de
cinco meses divididos em 20 encontros semanais com duração de 2 horas/aula.
Durante o ano de 2016 foram realizados 40 encontros, beneficiando 203
famílias.

Oficina De Artesanato
Atividade que busca desenvolver a sensibilidade, percepção, criatividade,
autoestima, concentração e capacidade de transformação.

Objetivo
Propiciar ao aluno o aprendizado e produção de várias técnicas de
artesanato, oferecendo oportunidades de apoio e desenvolvimento de habilidades
artísticas. Pretende-se ainda fomentar a produção artística de modo geral.
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Ter acesso a ambiente acolhedor; vivenciar experiências que contribuam
para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Proporcionar a
experimentação e compreensão da pluralidade de sentidos e valores. Desenvolver a
criatividade e a expressão.

Público Alvo
Representantes e integrantes das famílias atendidas a partir dos 15 anos.
O planejamento da oficina é realizado por semestre, com duração de
cinco meses divididos em 20 encontros semanais com duração de 2 horas/aula.
Durante o ano de 2016 foram realizados 40 encontros, beneficiando 164
famílias.

Oficina de Cartonagem
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Oficina Lúdica e Recreativa
Atividades em grupo com vivências, onde se busca compartilhar decisões
e respeitar opiniões; trabalhando o limite de cada criança participante da oficina,
valorizando a criatividade durante as atividades.

Objetivo
Desenvolvimento de habilidades e ampliação do universo cultural.
Ter acesso a ambiente acolhedor; vivenciar experiências que contribuam
para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Público Alvo
Crianças e adolescentes que acompanham os pais ou responsáveis nas
atividades grupais desenvolvidas no SASF.

Período de realização
Durante o ano de 2016 foram realizados 31 encontros com a participação
de 189 crianças e adolescentes.

Oficina de Culinária Infantil e Pedagógica
Atividade que busca despertar nas crianças o interesse pela culinária e a
magia da gastronomia, olhando o alimento não só a fim de nutrir-se, mas também
como forma de expressão e arte; fazer com que as crianças tenham noções de
nutrição e higiene, aprendendo a trabalhar em equipe e a fazer novas amizades.
Esta oficina tem parceria com a UNIP por meio do Departamento de Nutrição.

Objetivo
Oferecer acesso a um ambiente acolhedor, propiciar experiências e
vivências que contribuam com o processo de socialização, o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.
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Publico Alvo
Crianças das famílias atendidas com idade a partir de 8 anos.
Durante o ano de 2016 foram realizados cinco encontros com a
participação de 51 crianças/adolescentes.

Atividades Com As Famílias
Abordagem Domiciliar
É todo contato realizado com as famílias para fins de convidá-los para
participarem das atividades, informativos sobre assuntos de interesse à comunidade
em geral, lembretes.

Objetivo
Uma estratégia para aproximação das famílias, bem como, uma
metodologia de mantê-las informadas a respeito das atividades realizadas no serviço
e no território.
Durante o ano de 2016 foi realizados 5.455 abordagem domiciliar.

Palestras
Ação de exposição oral e/ou audiovisual a respeito de temas específicos,
dirigida a grupos de famílias e seus membros. Possuem natureza educativa,
contendo transmissão de informações e promovendo o debate.

A partir das demandas apresentadas pelas famílias em reuniões
socioeducativas, visita domiciliar e atendimento individual, convidam profissionais
das mais diversas áreas para ministrar sobre temas diversos.
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Objetivo
Produção de informações e comunicação sobre defesa de direitos.
Fortalecimento da educação melhorando as condições para responder as
dificuldades do cotidiano, ampliando a capacidade protetiva da família e a superação
de suas dificuldades.
No decorrer do ano de 2016 foram realizadas duas palestras, uma em
cada semestre com os Temas: “Saúde Emocional” e “Saúde e Direito do Idoso”, com
a participação de 77 pessoas.

Palestra Saúde Emocional

Reuniões Socioeducativas
Trabalho com grupos de famílias ou seus representantes, onde é
abordado temas sobre a cidadania dos indivíduos, abrangendo o acesso aos direitos
e serviços básicos, a sua inclusão em redes sociais de participação e solidariedade.
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Objetivo
Realização de atividades em grupo de convivência familiar e comunitária,
visando o fortalecimento de laços de pertencimento e construção de projetos
pessoais, sociais e coletivos. Ter acesso a ambiente acolhedor; Ter acesso à rede
socioassistencial e a serviços de outras políticas públicas; Ter acesso à
documentação pessoal; Levar oferta de procedimentos profissionais, em defesa dos
direitos sociais e humanos e relacionados às demandas de proteção social de
Assistência Social. Acompanhamento e orientação familiar em especial daquelas
que não estejam cumprindo as condicionalidades do PBF; disseminação de
informações de modo a oferecer referências para as famílias e indivíduos sobre
programas, projetos e serviços socioassistenciais do SUAS, sobre Programa Bolsa
Família_PBF e o Benefício de Prestação Continuada-BPC, sobre órgãos de defesa
de direitos e demais serviços públicos, de âmbito local, municipal, Estadual e
Federal.

Público Alvo
Representantes e integrantes das famílias atendidas.
As reuniões acontecem mensalmente com grupos de no máximo 40
pessoas, ocorrendo dois encontros por semana totalizando oito por mês.
Durante o ano de 2016 foram realizadas 59 reuniões com a participação
de 1.180 pessoas.

Temas Trabalhados


Vivendo com Propósitos – Planejamento para o ano de 2016;



Que Sou Eu;



Famílias e Significado da Páscoa;



Um Mundo Melhor;



Reflexão sobre gestação;



O Desafio da educação dos Filhos nos dias de Hoje;



Pensamento Criativo;
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Condicionalidades do Programa Bolsa Família;



Preconceito;



Comunicação no cotidiano e Comunicação entre Pais e Filhos;



Reunião Socioeducativa.

Eventos
Passeios culturais; cinema comunitário; participação em eventos da
comunidade e datas comemorativas: Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães,
Páscoa, etc.

Objetivo
Desenvolvimento de habilidades e ampliação do universo cultural;
realização de grupos para fortalecimento e construção de projetos pessoais, sociais
e coletivos; aquisição de conhecimentos.
Público Alvo
Representantes das famílias e seus integrantes.
No decorrer do ano de 2016 foram realizados as atividades:
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Cine Pipoca – Três apresentações, com a participação de 98 crianças.
Filme: Homem Formiga, O Pequeno Príncipe, Batman X Superman.



Comemoração ao Dia Internacional da Mulher.



Festa: Comemoração ao Dia das Mães, com a participação de 98 pessoas.



Workshop – Exposição dos trabalhos realizados nas oficinas de convivência,
participação de 151 pessoas.



Passeio ao Instituto Tomie Ohtake “exposição Picasso”, participação de 13
pessoas.



Festa: Comemoração ao Dia das Crianças, participação de 140 pessoas.



Festa:

Confraternização

e

encerramento

das

atividades

do

SASF,

participação de 184 pessoas.


Festa: Comemoração de Natal – Papai do Céu, participação de 397 pessoas,
sendo que 300 crianças foram contempladas pelo projeto de apadrinhamento.



Neste grupo de atividade tivemos a participação de 1.081 pessoas.

Evento em comemoração ao Dia das Crianças
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Passeio Cultural - Passeio ao Instituto Tomie Ohtake “exposição Picasso”

Comemoração ao Dia Internacional da Mulher
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Evento de Encerramento das Atividades do SASF

Atividades no Território
Articulação Intersetorial
Desenvolver a articulação do conjunto das organizações governamentais,
não governamentais, informais, líderes comunitários, profissionais, serviços,
programas sociais do setor privado, priorizando o atendimento integral às
necessidades dos segmentos mais vulneráveis socialmente.

Objetivo
Articulação da rede socioassistencial e com os serviços de outras
políticas públicas. Apropriação da equipe dos recursos do território e seu fluxo para
disseminação

às

famílias

(Referencia

e

contrareferência).

Desenvolver

coletivamente ações Intersetoriais com outras secretarias ampliando a capacidade
protetiva da família, visando aperfeiçoar recursos para superar as condições de
vulnerabilidade das famílias e da comunidade.
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Participação De Reuniões Externas
Participação mensal de reuniões e atividades conjuntas com a rede social
local. Na região contamos com três grupos (redes) formados: Rede FOCAAR
(Assistência Social), Rede por Microterritório (Saúde) e Fórum de Saúde Mental.

Objetivo
Apropriação dos recursos do território, conhecendo as características da
rede de serviços local. Conhecer as iniciativas de organização e mobilização social
no território. Ter acesso à rede socioassistencial e a serviços de outras políticas
públicas. Conhecer a situação de organização e mobilização comunitária no
território, detectando seus potenciais individuais e coletivos.

Diagnóstico Socioterritorial
Leitura do território a partir do diagnóstico socioterritorial; busca ativa para
a identificação de dificuldades e potencialidades do território; identificação da
ocorrência de vulnerabilidade e risco social.

Objetivo
Conhecer a realidade das famílias da área de atuação, no que se refere
aos aspectos socioeconômicos, culturais, demográfico e social. Ter acesso a
serviços, benefícios socioassistenciais e Programas de Transferência de Renda;
Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários.
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Atividades Com Os Profissionais
Reunião Mensal Com A Equipe Técnica
Elaborar o cronograma das atividades a serem executadas no mês
subsequente.

Objetivo
Melhorar a efetividade das ações.

Parada Social
Encontro dos colaboradores da entidade da área da Assistência Social.

Objetivo
Permitir a troca de experiência e o aperfeiçoamento do trabalho
desenvolvido, discutindo questões sobre o acesso ao serviço e as práticas dos
profissionais.
Temas Trabalhados durante o ano (2016):


A arte de se Relacionar

Atividades Externas:


Fórum de Proteção: Combate a Exploração de Crianças e Adolescentes.



Passeio cultural = Visita a 24ª Bienal do Livro.

O Cuidar Do Cuidador
Cuidado técnico com o Orientador Socioeducativo, contemplar com
espaço de escuta e ações que cuidem deste cuidador.
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Objetivo
Realização de grupos para atender as necessidades de cuidado da
própria equipe para construção de um trabalho que seja coerente e sustentável.
Melhorar a capacidade da equipe em trabalhar de forma compartilhada e
acolhedora.

Supervisão Técnica
Encontro

bimestral da

supervisão

técnica

da

entidade

com

os

profissionais técnicos do serviço para avaliação e orientação do processo de
trabalho.

Objetivo
Oferecer suporte a equipe técnica, um espaço para compartilhar
experiências e planejamento de ações.

Reunião De Liderança
Encontro mensal da equipe de supervisão Técnica da entidade com as
lideranças (gerentes/diretoras) dos serviços conveniados.

Objetivo
Discutir estratégias e técnicas para alcançar os resultados esperados.
Desenvolver processo de treinamento que possibilita aos participantes informações
e situações de aprendizagens, visando o desenvolvimento de competências e
habilidades de liderança para uma melhor atuação nos serviços.

Treinamento
Propiciar maior integração entre os conceitos e diretrizes do SUAS e a
prática dos Técnicos e Orientadores socioeducativos.
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Objetivo
Melhorar as habilidades do profissional no desempenho de suas funções;
difusão dos conhecimentos das políticas públicas em situações concretas
vivenciadas no desempenho da função.
Temas Trabalhados durante este ano (2016):


Benefício de Prestação Continuada-BPC-Trabalho;



Programas de Transferência de Renda;



Domínio Pessoal;



Enfrentamento a Violência Doméstica contra Criança e Adolescentes;



Mediação de conflitos e comunicação não violenta;



Preparando o caminho para o imigrante no Brasil;



Saúde da população Negra;



Um olhar além do acumulo;



Apresentação e reflexão do filme: Zootopia;



Código de Conduta;



Manejo de Grupos;



Trabalho Socioeducativo com Pessoas com Deficiência;



Enegrecendo os espaços: Mulheres Negras, inclusão e participação política.
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Execução Orçamentária
SASF FORMOSA- 2016
Saldo Exercício Anterior - 2015

64.041,44

Receitas
Origem da Receita

Tipo de Receita

Verbas
Publicas

Contra
Partida
Organização

Total das
Receitas

Fundação Comunidade da Graça

Contra Partida Financeira

0,00

12.854,93

12.854,93

Fundação Comunidade da Graça

Gratuidades Aplicadas

0,00

206.985,51

206.985,51

Fundo de Reserva

Resgates de Aplicações Financeiras

59.777,09

0,00

59.777,09

Banco Bradesco S/a

Receitas Financeiras

972,89

0,00

972,89

PMSP - PNAE

Verba Alimentação

0,00

0,00

0,00

Secretária Municipal da A. Social

Verba Adicional

28.549,43

0,00

28.549,43

Secretária Municipal da A. Social

Verba Mensal

692.496,33

0,00

692.496,33

781.795,74

219.840,44

1.001.636,18

Total Geral das Receitas
Despesas
Grupo de Despesa

Tipo de Despesas

Verbas
Publicas

Contra
Partida
Organização

Total das
Receitas

Instituição Bancaria

Tarifas Bancarias

0,00

2.137,83

2.137,83

Instituição Bancaria

Juros e Encargos

0,00

0,00

0,00

Instituição Bancaria

Aplicações Financeiras - Imposto de Renda

116,03

0,00

116,03

Recursos Humanos

Folha de Pagamento e Encargos

484.121,41

0,00

484.121,41

Recursos Humanos

Férias, 13º e Rescisões

128.600,95

0,00

128.600,95

Despesas Operacionais

Alimentação

36.731,73

0,00

36.731,73

Despesas Operacionais

Material Pedagógico

14.557,48

0,00

14.557,48

Despesas Operacionais

Material de Higiene

0,00

0,00

0,00

Despesas Operacionais

Material de Limpeza

0,00

0,00

0,00

Despesas Operacionais

Material de Escritório

0,00

0,00

0,00

Despesas Operacionais

Concessionárias

14.292,46

0,00

14.292,46

Despesas Operacionais

Manutenção Predial

0,00

0,00

0,00

Despesas Operacionais

Outras Despesas Operacionais

38.253,20

0,00

38.253,20

Despesas Operacionais

Aluguel

74.992,83

0,00

74.992,83

Despesas Operacionais

IPTU

972,09

0,00

972,09

Despesas Operacionais

Verba Adicional

28.549,43

0,00

28.549,43

Despesas Operacionais

Verba Implantação

0,00

0,00

0,00

Despesas Operacionais

Oficineiros

22.290,00

0,00

22.290,00

Fundação Comunidade da Graça

Gratuidades Aplicadas

0,00

206.985,51

206.985,51

843.477,61

209.123,34

1.052.600,95

Saldo Final para Aplicação no Próximo Exercício

13.076,67

Total Geral das Despesas
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Recursos Financeiros Disponíveis no Final do Exercício
Saldo em Conta Corrente
Saldo em Caixa
Saldo em Fundo de Reserva
Saldo em Conta Poupança
Total dos Recursos Disponíveis
Despesas Realizadas para Pagamentos no Próximo Exercício
Despesas com Recursos Humanos a Pagar
Verbas Alimentação a Utilizar
Provisões Recursos Humanos
Total das Despesas a Pagar no Próximo Exercício
Total Liquido Disponível R$

R$ 971,92
R$ 99,11
R$ 12.005,64
R$ 0,00
R$ 13.076,67
R$ 9.096,64
R$ 43.431,72
R$ 0,00
R$ 47.186,82
R$ 99.715,18
(R$ 86.638,51)

