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PLANO DE TRABALHO

1. Identificação

1.1 Identificação da Atividade: SERVIÇO DE ATENDIMENTO INSTITUCIONAL AO 

IDOSO

Abrangência territorial: Município de Lorena.

Grupo Populacional atendido: 20 (vinte) idosos com idade igual ou superior a 60 

anos, de ambos os sexos.

Valor global: R$ 130.020,00

Duração: 12 meses.

Resumo da Proposta: A Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth, 

oferece Serviços de Proteção Social Especial -  Alta complexidade nos Graus I e 

II, atuando preponderantemente na Assistência Social e desenvolvendo 

atendimento em unidade institucional com características domiciliar de longa 

permanência, em modalidade asilar aos idosos de ambos os sexos que possuem 

vínculos familiares fragilizados ou rompidos, sem condições financeiras para uma 

sobrevivência digna.
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1.2 Identificação da Organização Proponente

Nome: Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth

CNPJ: 51.783.728/0001-78

Data de Fundação: 25/01/1961

Registro no CNPJ: 10/09/1969

Endereço: Rua Capitão Leovigildo Areco, n° 278

Bairro: São Roque

Município: Lorena

CEP: 12.601-150

UF: São Paulo

Telefone: 12- 3153.3068

E-mail: oscmarianazareth@qmail.com

Página na WEB: http://w\AAA/. osc-maria-de-nazareth-webnode.com

mailto:oscmarianazareth@qmail.com
http://w/AAA/
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1.3 Identificação do Representante Legal da Organização Proponente 

Nome: Eduardo Dobrovolski Almada 

CPF; 051.228.098-36 

RG; 14.245.585-4 SSP-SP 

Profissão: Aposentado 

Cargo: Presidente 

Estado Civil: Casado 

Tel: 12- 98865.5169 

E-mail: dobroalmadal@qmail.com

2 Descrição da Atividade

2.1 Justificativa:

Sabe -  se que o envelhecimento é um processo natural e inevitável que abrange 

aspectos culturais e sociais. A estimativa de vida da população idosa vem 

aumentando no Brasil, bem como sua institucionalização em ILPI’s, esta 

provavelmente por conta da dinâmica neoliberal que conduz a uma relação 

desfavorável mantida com familiares e\ou condições externas que não favorecem o 

cuidado desejado ao idoso, como a vivência acelerada em busca de capital para 

auto sustento. A população idosa é o grupo etário que mais cresce no mundo. Em 

Lorena -  SP 8,42% da população municipal possui sessenta anos ou mais, de 

acordo com a pesquisa (CENSO IBGE 2010).

mailto:dobroalmadal@qmail.com
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2.2 Objetivos;

2.2.1 Objetivo Geral:

Acolher, abrigar e garantir o auxilio aos idosos em situação de risco e ou 

vulnerabilidade social, em situação de abandono ou de cujas famílias não 

dispõem de condições de suprir seus cuidados em âmbito familiar, visando à 

inclusão do idoso a fim de garantir proteção integral nas diversas áreas de 

atendimento.

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-  Incentivar o fortalecimento dos vínculos entre o idoso e sua família, ora 

enfraquecida pela distância ou conflitos;

-  Promover a conscientização dos familiares a inteirar-se com a entidade, no 

intuito de suprir a carência afetiva e emocional;

-  Fortalecer a individualidade, o direito, a opinião e o respeito;

-  Assegurar ao idoso inserido nesta entidade, com absoluta prioridade, a 

efetivação do direito à vida, saúde, higiene, alimentação, educação, cultura, lazer, 

cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência comunitária;

-  Afirmar por ações próprias e outros meios, as oportunidades e facilidades para 

a preservação de sua saúde física e mental, social e espiritual, sua dignidade 

como pessoa humana e sujeito de direitos civis, político, individuais e sociais, 

garantidos na Constituição Federal e na Politica Nacional do Idoso.
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2.3 Metodologia:

O serviço será desenvolvido com todos os idosos residentes do Abrigo Maria de 

Nazareth:

Fazem parte da metodologia:

• Triagem de acolhida realizada pela equipe técnica;

• Atendimentos familiares e individuais;

• Elaboração de prontuários e relatórios;

• Visitas Domiciliares;

• Elaboração e implementação de projetos;

• Atendimento integral aos idosos;

• Levantamento das necessidades;

• Reunião com a equipe técnica e diretoria, quando necessário;

• Encaminhamento a rede geral de serviços do Vale do Paraíba;

• Elaboração de documentos internos;

• Organização e promoção da semana do idoso;

• Promoção de atividades culturais e recreativas;

• Comemoração dos aniversariantes do mês;

• Promoção de reformas e ampliação institucional, quando viável e 

necessário;

• Avaliação do programa.

mailto:oscmarianazareth@email.com
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Detalhamento dos Serviços;

ATENDIMENTO TERAPÊUTICO SETOR DE ENFERMAGEM:

Tem como objetivo promover aos idosos, qualidade de vida através da prevenção, 

zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal do idoso assistido.

O Atendimento de Enfermagem; é composta por 06 (seis) técnicos de 

enfermagem, 02 (dois) cuidadores que são assistidos por uma enfermeira, tem 

como objetivo manter um atendimento qualificado aos moradores a modo de obter 

uma otimização na prevenção, promoção e reabilitação a saúde.

Os Técnicos de Enfermagem são responsáveis pelos cuidados básicos e 

essenciais de saúde aos idosos de forma permanente e continua, são suas 

atividades; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; orientação ao 

auto cuidado, prestar e promover cuidados de higiene e conforto; aferir sinais 

vitais; realização de curativos, administrar medicação e formulários, escalas e 

testes direcionados a formação do Prontuário do Residente, como meio de 

acompanhamento multidisciplinar ao idoso residente em ILPI.

Os cuidadores prestam serviço no atendimento aos idosos residentes em suas 

atividades de vida diária, realizam ações de natureza simples e repetitivas, como; 

cuidados de higiene, alimentação, companhia ao idoso, promover movimentação 

e conforto, entre outros, sob a supervisão da enfermeira, zelando pelo bem-estar, 

saúde, alimentação e higiene pessoal.
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SETOR DE FISIOTERAPIA

(Trabalho con fo rm e con tra to  de vo lun ta riado )

A atuação da fisioterapia em pacientes geriátricos institucionalizados busca 

promover uma maior independência do idoso para as tarefas básicas de vida 

diária, visando minimizar as consequências das alterações fisiológicas e 

patológicas do envelhecimento, bem como garantir uma melhoria da mobilidade e 

favorecer uma qualidade de vida a mais.

Este setor atua na prevenção (primária, secundária e terciária), prevenção de 

problemas decorrentes ao envelhecimento, na assistência fisioterapêutica coletiva 

e individual e na promoção e educação em saúde.

É de sua competência realizar avaliação funcional, elaborar diagnóstico dos 

distúrbios cinéticos funcionais com objetivo de detectar as alterações 

apresentadas, prescrever condutas fisioterapêuticas, acompanhar e reavaliar o 

processo terapêutico no paciente e dar alta nos serviços de fisioterapia.

Este setor busca a reabilitação e a prevenção de problemas decorrentes ao 

envelhecimento, preservando assim a qualidade de vida e a funcionalidade dos 

idosos. Os atendimentos acontecem de acordo com as necessidades e 

disponibilidade do voluntariado.

Horário de atendimento; 1 vez por semana ou mais, de acordo com sua 

disponibilidade.
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SETOR DE NUTRIÇÃO;

Os idosos sâo propensos a alterações nutricionais devido a fatores relacionados 

às modificações fisiológicas e sociais, ocorrências de doenças crônicas, uso de 

diversas medicações, dificuldades com a alimentação, e alterações de mobilidade 

com dependência funcional. A promoção de práticas alimentares como prevenção 

e controle dos distúrbios nutricionais exerce papel fundamental, como ações da 

segurança alimentar e nutricional, para garantir o acesso regular e permanente a 

alimentos de qualidade e em quantidade suficiente aos idosos residentes nesta 

entidade, a promoção dessas ações contribui para a minimização de riscos e 

promoção da saúde dos idosos.

O trabalho realizado pela nutricionista constitui um importante passo para 

promover a Segurança Alimentar e Nutricional nas ILPIs.

Compete ao nutricionista, no exercício de suas atribuições, planejar, organizar, 

dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição. 

Desenvolvem orientação e vigilância da alimentação e nutrição, quanto à sua 

adequação, qualidade e segurança em indivíduos ou grupos, na comunidade ou 

instituições, incluindo a avaliação do estado nutricional, tendo por objetivo a 

promoção da saúde e do bem-estar e a prevenção e tratamento da doença.

A equipe de nutrição é formada por 01 nutricionista, a qual é contratada, 01 (um) 

cozinheiro, e 01 (uma) voluntária, uma vez por semana, no período das 7h ás 

11h, auxilia no setor de manipulação de alimentos.

mailto:oscmarianazareth@gmail.com
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Este setor é responsável pela elaboração de cardápios adequados às 

necessidades nutricionais dos idosos e realização de avaliação nutricional e 

cálculo de dietas de acordo com a necessidade.

Serão fornecidas diariamente 05 refeições seguindo o cardápio elaborado pela 

nutricionista, como segue; 07h desjejum, 10h30m almoço, 14h café da tarde, 

16h30m jantar e 20 h ceia.

- SERVIÇOS DE LAVANDERIA:

A lavanderia é um serviço de apoio ao atendimento aos idosos residentes no lar, 

responsável pelo processamento da roupa e sua distribuição em perfeita 

condições de higiene e conservação.

Nossa lavanderia possui instalação de barreira de contaminação, que separa a 

lavanderia em 02 áreas distintas:

- Área suja (considerada contaminada) - utilizada para separação e lavagem;

- Área limpa - utilizada para acabamento e guarda.

As atividades de lavanderia acontecem diariamente das 8h às 16h30m, exceto 

aos domingos. Os serviços são executados por uma funcionária.

Previsão de atendimento: 20 idosos

- SERVIÇOS DE LIMPEZA

Este setor é responsável pela higienização e esterilização diária de cada espaço: 

dormitórios e sanitários dos idosos residentes, recepção, cozinha, copa.
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refeitórios, área comum, sala de TV, sala ecumênica, administração, banheiros 

sociais, sala da fisioterapia e enfermagem.

A frequência da limpeza é diária e determinada pela realidade do local, tendo em 

vista as necessidades de cada momento e de cada espaço físico, garantindo que 

estejam constantemente e rigorosamente limpos.

Os serviços são realizados por 02 funcionários responsáveis pela ala masculina, 

feminina e demais dependências.

- ATIVIDADES ESTÉTICAS

Promove melhora na autoestima, valorização de suas potencialidades (cabelo, 

unhas, barba, entre outros), desenvolvendo principalmente nas idosas um 

sentimento de vaidade, além de estimular o autocuidado, a higiene e a interação 

entre os idosos residentes no lar. São realizadas pelas cuidadoras do lar e 

voluntários, semanalmente/mensalmente e de acordo com as necessidades que 

possam surgir.

ATIVIDADES DE LAZER

Participação do idoso no processo de integração com os demais moradores da 

entidade, com a comunidade, com a família, entre outros.

10
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ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL

Tem como objetivo o fortalecimento da fé, àqueles que desejarem, respeitando a 

crença de cada um, conforme preconiza o artigo 50 da lei 10.741 de 01/10/2003.

2.4 Metas;

Atender ao limite de 20 moradores, dentro da complexidade de graus 1 e II, onde 

iremos proporcionar maior bem-estar através dos momentos oferecidos na ILPI, 

proporcionar o exercício da cidadania; garantia de direito ao público alvo, dar voz 

e vez aos idosos, contribuir para a qualidade de vida, potencializar aumento das 

visitas de familiares aos idosos e resgaste familiar.

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou 

reincidência;

- Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono;

- Indivíduos e famílias protegidas;

- Construção da autonomia;

- Individuos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades;

- Rompimento do ciclo da violência

2.5 Cronograma de Execução de Atividades

ATIVIDADES DIA DA MESES

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Triagem dos usuários Seg. a Sex. X X X X X X X X X X X X

Visitas Domiciliares* Seg. a Sex. X X X X X X X X X X X

11
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Promoção de reformas e 
ampliação institucional, 

quando viável e 
necessário;

Seg. a Sex.

X X X X X X X X X X X X

Elaboração de prontuário Seg. a Sex. X X X X X X X X X X X X

Manutenção de prontuário Diário X X X X X X X X X X X X

Elaboração de 
documentos internos;

Diário X X X X X X X X X X X X

Atendimento Integral 
a pessoa idosa

Diário X X X X X X X X X X X X

Atendimento individual Diário X X X X X X X X X X X X

Elaborar plano de 
atividades, como; 

Organização e promoção 
da semana do idoso; 
Comemoração dos 

aniversariantes do mês 
(em Geral); festas 

culturais, tais como; 
carnaval, pascoa, dia dos 
pais, mães, natal e outros.

Mensal X X X X X X X X X X X X

Executar plano de 
atividades

Diário X X X X X X X X X X X X

Reuniões com 
funcionários

Bimestral X X X X X X

Contatos com a família Diário X X X X X X X X X X X X

Articulação em rede Diário X X X X X X X X X X X X

Capacitação dos 
Funcionários

Semestral X X

Reunião com Diretoria Mensal X X X X X X X X X X X X

Aplicação de oficinas e 
lazer, através de parcerias 
com grupos como; Idoso 
Amigo, Unifatea e outros, 

onde temos; roda de 
conversa, pintura, teatro, 

música e outros.

Semanal X X X X X X X X

_

X X X X

_

2.6 Indicadores;

12
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Os indicadores de resultados se dão pela redução da presença de riscos 

sociais, seu agravamento ou reincidência, participação familiar e comunitária, 

bem como atualização de documentos pessoais formal, idosos atendidos em 

suas necessidades básicas, maior exercido da democracia nas decisões da

fO

rotina, residentes satisfeitos com o clima institucional; potencialização dos 

aspectos biopsicossocial, maior fluxo de familiares na ILPI e intenção de 

acolhimento familiar.

META INDICADORES DE 
RESULTADOS

FORMAS DE VERIFICAÇÃO

Proporcionar maior bem- 
estar através dos
momentos oferecidos na 
ILPI

Redução da presença de riscos 
sociais, seu agravamento ou 
reincidência;

Observação e registro diário

Proporcionar o exercício 
da cidadania;

Participação familiar e
comunitária, bem como
atualização de documentos
oessoais formal;

Monitoramento

Garantia de direito ao 
público alvo;

Idosos atendidos em suas 
necessidades básicas;

Observação diária, orientação, 
análise do prontuário, contato 
com equipe técnica e
articulação de rede;

Dar voz e vez aos 
idosos;

Maior exercício da democracia 
nas decisões da rotina;

Encontro semanal com A.b.

Contribuir para a
qualidade de vida.

Residentes satisfeitos com o 
clima institucional; potencialização 
dos aspectos biopsicossocial.

Observação diária, análise de 
prontuário e contato com a 

equipe técnica.

Potencializar aumento 
das visitas de familiares
QnQ

Maior fluxo de familiares na ILPI; Observação diária, evolução de 
prontuário e contato com a 

equipe técnica.

Resgate familiar.
Intenção de acolhimento familiar

-------------- ---------------------

Observação e contato familiar.

13
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2.7 Previsão de Receitas

O presente Plano de Trabalho terá como receita anual R$ 130.020,00 que será utilizado 

para suprir parte das despesas da instituição de acordo com o plano de aplicação (ação).

A) Repasse (Fonte Municipal - FMAS): R$ 130.020,00

B) Total da proposta; R$ 130.020,00

2.8 Estimativa de despesas

QUANTIDADE CARGO VALOR
MENSAL

VALOR ANUAL perío do  de
REFERÊNCIA

03
Serviços Gerais R$ 3.913,00 R$ 46.956,00

Sindelivre -  
Mar.2019

01 Cozinheiro R$ 1.340,00 R$ 16.080,00
Sindelivre -  
Mar.2019

04
Téc. Enfermagem R$ 5.612,00 R$ 67.344,00

Sindelivre -  
Mar.2019

01 Assistente Social R$ 1.704,00 R$ 20.448,00
Sindelivre -  
Mar.2019

Total
—

R$ 12.569,00 R$ 150.828,00

CargoWunção
Salário Liquido Turno H.E. 100% Total mês Total Ano

Serviços qerais R$ 1.340,00 Dia 1 R$ 1.340,00 R$ 16.080,00

Serviços qerais R$ 1.340,00 Dia 1 R$ 1.340,00 R$ 16.080,00

Serviços qerais R$ 1.233,00 Dia X R$ 1.23300 R$ 14.796,00

Cozinheiro R$ 1.340,00 Dia 1 R$ 1.340,00 R$ 16.080,00

Téc. Enfermagem R$ 1.403,00 Dia 1 R$ 1.403,00 R$ 16.836,00

Téc. Enfermagem R$ 1.403,00 Dia 1 R$ 1.403,00 R$ 16.836,00

Téc. Enfermagem R$ 1.403,00 Dia 1 R$ 1.403,00 R$ 16.836,00

Téc. Enfermagem R$ 1.403,00 Dia 1 R$ 1.403,00 R$ 16.836,00
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ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH 

OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -  MARIA DE NAZARETH 

RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, 278 -  LORENA -SP -  CEP -12.601-150- SÃO ROQUE 

F-MAII - oscmarianazareth(ó)gmail.com - CNPJ -  51.783.728/0001-78 

Tel -  12-3153-3068 /  T e le m a rke tin g - 12-3152-7686/W hatsApp -12-99709-8248

Assistente Social R$ 1.704,00 Dia X R$ 1.704,00 R$ 20.448,00

Total Liquido Mensal R$ 12.569,00 Total L iqu ido  A nual R$ 150.828,00

Segue abaixo o quadro demonstrando o valor obtido para despesas.

2.9 Cronograma de Desembolso:

Esses profissionais, assim como os demais, auxiliam na manutenção da estrutura 
ofertada para o bom desempenho do projeto, bem como para os idosos.

Parcela Mês\Ano V a lo r p rev is to

1o JaneiroX 2020 R$ 10.835,00

2° Fevereiro\2020
R$ 10.835,00

3o Março\2020
R$ 10.835,00

4° Abril\2020
R$ 10.835,00

5o Maio\2020
R$ 10.835,00

6o Junho\2020
R$ 10.835,00

7o Julho\2020
R$ 10.835,00

8o Agosto\2020
R$ 10.835,00

9o Setembro\2020
R$ 10.835,00

10° Outubro\2020 R$ 10.835,00

11° Novembro\2020 R$ 10.835,00

12° Dezembro\2020 R$ 10.835,00

Total R$ 130.020,00
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ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH 

OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -  MARIA DE NAZARETH 

RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, 278 -  LORENA -SP -  CEP -12.601-150- SÃO ROQUE 

F-MAIL- oscmarianazareth(õ)email.com - CNPJ -  51.783.728/0001-78 

Tel -  12-3153-3068 /  Telem arketinR -  12-3152-7686/W hatsApp -12-99709-8248

O valor excedente do repasse será suprido pela OSC Maria de Nazareth.

Será creditado aos funcionários a valor líquido de R$ 10.835,00 e R$ 1.734,00 será a 
contra partida da OSC paga pela conta 40.526-4, Banco do Brasil.

1) No salário líquido poderá conter: adicional noturno 35% e horas extras sobre 
feriados oficiais 100% e descanso semanal remunerado ( média variável);

2) Deverão ser apresentados os comprovantes de pagamento do FGTS, DARF PIS, 
GPS de INSS, GFIP e SEFIP e os espelhos de cartão de ponto para 
comprovação de adicional noturno e horas extras.

3) Na hipótese acima, a contra partida da OSC será o pagamento do FGTS mensal, 
DARF PIS, provisão de 13° salario e seus encargos.

3.0 Informações Complementares

Conforme o Art. 33 do Estatuto do idoso - A assistência social aos idosos será prestada, de 
forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência 
Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Ünico de Saúde e demais normas pertinentes.

OQ

Lorena - SP, 14 de Setembro de 2019.

Presidente
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 
ÍSENALBA e SINDELIVRE)

Entre as partes, de um lado, representando os empregados, o SENALBA - SINDICATO 
DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, 
com sede na Rua Dona Antônia de Queiroz, 71, Consolação, São Paulo, SP, CEP 01307- 
012, telefone (11) 3125.6566, e de outro lado, como representante patronal, o 
SINDELIVRE - SINDICATO DAS ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, 
com sede na Rua da Consolação, 65 - conjunto 54, Centro, São Paulo, SP, CEP 01301- 
000, telefone (11) 3123.4877, fica estabelecida a presente Convenção Coletiva de 
Trabalho, nos termos do artigo 611 da CLT, com vigência a partir de l 9 de março de 2019 
a 29 de fevereiro de 2020:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 
O l9 de março de 2019 a 29 de fevereiro de 2020 e a data-base da categoria em O l9 de 
março.

CLÁUSULA SEGUNDA -  ABRANGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos 
Empregados em Entidades Culturais, Recreativas de Assistência Social de Orientação e 
Formação Profissional, com abrangência territoria l em SP.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL
Fica assegurado um salário normativo para os empregados abrangidos por essa 

convenção, a partir de l 9 de março de 2019, no valor de R$ 1.320,00 (hum mil trezentos 

e vinte reais), para a jornada de trabalho legalmente prevista.

Parágrafo único -  Para os instrutores/m onitores remunerados por hora, o piso salarial 
será no valor mínimo de R$ 9,00 (nove reais) por hora trabalhada, devendo ser 
acrescentado ao cálculo do salário, o valor correspondente ao descanso semanal 
remunerado.

Representatividade: 2* Grupo, plano da CNEC -  A rt. 577 - CLT 
Cód. Sindical; 000.503.03009-0 CNPJ: 58.122.466/0001-40

Rua da Consolação, 65 -  Cj. 53/54 Tel/Fax/PBX -  (11) 3123-4877 -  S. Paulo -  Cep: 01301-000 
w w w .sinde livre .org.br e-mail: sindelivre@ sindelivre.org.br

J

http://www.sindelivre.org.br
mailto:sindelivre@sindelivre.org.br
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SECRETARIA DE FINANÇAS 
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CHECKLIST DE CHAMAMENTO PÚBLICO

OSC: O.Vy\Acy) v-̂ Oaàcx clx

EDITAL; O A /A o ig . PROCESSO: I A O \° i

DOCUMENTOS -  Item  9.2.4 do 
Edital ENTREGUE EM OBSERVAÇÕES

1 -  Cópia do Estatuto registrado e 
n a s  alterações : dé-

II -  Comprovante de inscrição no 
CNPJ, no mínimo um ano com 
cadastro ativo ° > d .
III -  Comprovante de experiência 
prévia, no mínimo um ano de 
capacidade técnica e operacional
IV -  Certidão de regularidade de 
débitos relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União
V — Certidão de Créditos 
M obiliários Estaduais tS ltO lAO VC) o t í .
VI - Certidão de Créditos 
M obiliários Municipais > ^ l lo l  <2>o\Oi o¥£.
V ii -  Certificado de regularidade do 

—GTS/CRF otí..
^ l l l  -  Certificado de regularidade de 
Débitos Trabalhistas CNDT o t í - .
IX -  Comprovante de Endereço

\S |» o líL o \cN c ^ .
X -  Declaração sobre instalações e 
condições materiais lS lto (« 2o to , o V i .

XI -  Relação nom inal dos dirigentes 
/  Declaração que os dirigentes não 
incorrem nas vedações

IS /\o |.2>o>ol

DA CRUZ
Tista de Convênios do Terceiro Setor


