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PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO AS07 

 
 

1.  DADOS CADASTRAIS 
 

Entidade Proponente 

CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE 
 

CNPJ 

64.717.556/0001-86 

Endereço 

RUA VEREADOR JOSE DOS SANTOS, Nº 245 - ESTÂNCIA ANTONIO NOVAES 
Cidade 

PERUÍBE 
U.F. 

SP 
CEP 

11750-000 
DDD/Telefone 

(13) 3456-2815 
E-mail 

casaderepousoperuibe@hotmail.com 
Conta Corrente 
003 - 3322-6  

Banco 
Caixa Econômica Federal 

Agência 
1348  

Praça Pagamento 
PERUIBE 

Nome responsável 

JOSE BAZILIO DE LUCENA 
CPF 
724.736.818-72 

C.I. / Órgão Expedidor 
RG: 5.783.527 SSP/SP 

Cargo 

PRESIDENTE 
Função 
- 

Endereço 

Avenida Brasil, 416. Ap. 45. Stella Maris – PERUÍBE - SP 
 

CEP 

11750-000 

 
Nome responsável pela execução dos serviços 

ERIKA REGINA VIOLA DE FREITAS TABATA 

CPF 

133.523.318-04 

C.I. / Órgão Expedidor 

RG: 20.957.974-2 

Cargo 

Coordenadora do Projeto 

Função 

Assistente Social 

Endereço 

Rua Antônio Bartolomeu Grothe, 328 – Jd. Veneza – Peruíbe/SP 

CEP: 

11750-000 

 
2. DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS 

 
Título do Serviço Período de Execução 

2.1 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

Início 

Janeiro 2018 
Término 

Fevereiro 2018 

 
Identificação do Objeto 
 

Atender pelo modulo CONVIVÊNCIA um total de 40 idosos no Serviço de Proteção Especial Básica, ambos os sexos, 

independentes com idade a partir de 60 anos, em parceria junto ao CRAS – Centro de Referência da Assistência 
Social. 
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Objetivos Gerais 

 
O Programa pretende oferecer a garantia ao convívio social, com oportunidades e ações para o enfrentamento das 
condições de vida dos idosos oportunizando o desenvolvimento de habilidades, de potencialidades e de socialização e 
acesso dos idosos e famílias a rede de proteção social do município (benefícios, serviços, programas e projetos 
socioassistenciais e equipamentos da comunidade local, município e região; acesso a informações e conhecimentos) 
preservando a identidade sociocultural; o acesso dos idosos e famílias aos documentos civis fundamentais para o 
exercício da cidadania. 
     . 
Diagnostico da Realidade  
 
Visto as dificuldades do Município e da região que é um dos focos de pobreza, concentrando um número expressivo de 
famílias em situação de risco pessoal e social o projeto será realizado com ações que visam concretizar os direitos e o 
exercício dos deveres dos idosos e famílias buscando a preservação dos vínculos familiares. O projeto será planejado de 
forma a permitir um melhor aproveitamento do trabalho com a participação de toda a equipe juntamente com os idosos, 
família, Diretoria da Entidade e Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, sendo realizado uma vez por semana 
com carga horaria de 2 (duas) horas. 
 

Título do Serviço Período de Execução 

2.2 SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL 
Início 

Janeiro 2018 
Término 

Fevereiro 2018 
 
 Identificação do Objeto 
 

Atender pelo modulo ATENDIMENTO INTEGRAL um total de 10 idosos no Serviço de Proteção Social Especial de 
Media Complexidade, ambos os sexos, dependentes ou semi-independentes que não possuem condições de 
permanecerem sozinhos em suas residências, com idade a partir de 60 anos, por meio de identificação do CRAS – 
Centro de Referência da Assistência Social do município de Peruíbe. 
______________________________________________________________________________________________ 
Objetivos Gerais 

 
O Programa pretende oferecer a garantia ao convívio social, com oportunidades e ações para o enfrentamento das 
condições de vida dos idosos oportunizando o desenvolvimento de habilidades, de potencialidades e de socialização e 
acesso dos idosos e famílias a rede de proteção social do município (benefícios, serviços, programas e projetos 
socioassistenciais e equipamentos da comunidade local, município e região; acesso a informações e conhecimentos) 
preservando a identidade sociocultural; o acesso dos idosos e famílias aos documentos civis fundamentais para o 
exercício da cidadania. 
 

 
Diagnostico da Realidade 
 
Visto as dificuldades do Município e da região que é um dos focos de pobreza, concentrando um número expressivo de 
famílias em situação de risco pessoal e social o projeto será realizado com ações que visam concretizar os direitos e o 
exercício dos deveres dos idosos e famílias buscando a preservação dos vínculos familiares. O projeto será planejado de 
forma a permitir um melhor aproveitamento do trabalho com a participação de toda a equipe juntamente com os idosos, 
família, Diretoria da Entidade e Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. 
 
 

Título do Serviço Período de Execução 

2.3 SERVIÇO DE ABRIGAMENTO 
Início 

Janeiro 2018 
Término 

Fevereiro 2018 
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Identificação do Objeto 

  
Atender pelo modulo ABRIGO um total de 22 idosos no Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade,  
ambos os sexos, a partir de 60 anos de idade, dependentes  e/ou independentes, em situação de risco pessoal e 
social, decorrentes do abandono familiar, da pobreza e da violação de direitos que serão encaminhados através da 
Secretaria Municipal de Assistência  e Desenvolvimento Social do município de Peruíbe. 
 

 
Objetivos Gerais 

 
O Programa pretende oferecer a garantia ao convívio social, com oportunidades e ações para o enfrentamento das 
condições de vida dos idosos oportunizando o desenvolvimento de habilidades, de potencialidades e de socialização e 
acesso dos idosos e famílias a rede de proteção social do município (benefícios, serviços, programas e projetos 
socioassistenciais e equipamentos da comunidade local, município e região; acesso a informações e conhecimentos) 
preservando a identidade sociocultural; o acesso dos idosos e famílias aos documentos civis fundamentais para o 
exercício da cidadania. 
 

 
Diagnostico da Realidade 

 
Visto as dificuldades do Município e da região que é um dos focos de pobreza, concentrando um número expressivo de famílias em 
situação de risco pessoal e social o projeto será realizado com ações que visam concretizar os direitos e o exercício dos deveres 
dos idosos e famílias buscando a preservação dos vínculos familiares. O projeto será planejado de forma a permitir um melhor 
aproveitamento do trabalho com a participação de toda a equipe juntamente com os idosos, família, Diretoria da Entidade e 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. 

 

 
3.  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
3.1 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

Metas Etapa/Fase Especificação Início Término 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atender a 40 idosos oferecendo 
momentos de convívio, de promoção 
de autoconhecimento quanto à 
condição de vida, de relação familiar e 
comunitária favorecendo um processo 
de envelhecimento ativo, saudável e a 
prevenção ao asilamento e ao 
isolamento. 
. 

 
Seleção da 

equipe 

 
Seleção dos profissionais 
que atuarão na execução 
do Projeto. 

 
Janeiro/2018 

 
Fevereiro/2018 

Planejamento de 
atividades 

 
Definição e organização 
das atividades do ano 
elaborando o material 
necessário. 

 
Janeiro/2018 

 
Fevereiro/2018 

Atendimento 
médico e de 
enfermagem 

 
Atendimento médico e de 
enfermagem aos idosos; 
Contatos e 
encaminhamentos a 
especialidades medica 
para rede de saúde pública  

 
 
 
Janeiro/2018 

 
 
 
Fevereiro/2018 
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Atividades sócio 
educativas e/ou 
culturais, físicas, 

artísticas e 
recreativas. 

 
 
Realização de reuniões 
reflexivas em grupo com 
enfoque sócio educativos; 
Realização de palestras 
envolvendo a comunidade 
local; 
Promoção de debates 
educativos; 
Criação de oficinas 
educacionais, artístico-
produtivas e físicas de: 
pintura em tecido, 
artesanato, atividade física;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Janeiro/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fevereiro/2018 

Atendimentos 
Social e 

Psicossocial 

Atendimentos individuais e 
grupais; 
Formação de grupos para 
discutir problemas de 
ordem social e psicológica; 
Articulação com a rede 
social, através de visitas e 
contatos; 
Encaminhamentos sociais 
necessários; 
Elaboração de relatórios e 
instrumentais necessários;- 
 

 
 
 
 
 
 
Janeiro/2018 

 
 
 
 
 
 
Fevereiro/2018 

Atendimento 
Psicológico 

Atendimento psicológico 

individual e grupal; 

Formação de grupos para 

discutir problemas de 

ordem psicológica; 

Encaminhamentos 

psicológicos necessários; 

Elaboração de relatórios 

psicológicos e 

instrumentais necessários; 

 Apoio e acompanhamento 

psicológico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Janeiro/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fevereiro/2018 

Campanha 
“Valorizando a 
Melhor Idade” 

 
Realização da campanha 
socioeducativa: 
“Valorizando a Melhor 
Idade”. 

Setembro Setembro 
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Socialização 

 
Promoção de festas e 
comemorações de datas 
festivas e aniversárias com 
a participação de pessoas 
da comunidade local; 
Intercâmbio de atividades 
com idosos e usuários 
atendidos por outros 
projetos e/ou serviços; 
Promoção de grupos Inter 
geracionais; Realização de 
tardes de jogos e musicais; 
Apresentação de filmes; 
Promoção de passeios; 
Integração em festas e 
Eventos da comunidade e 
do município. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janeiro/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fevereiro/2018 

Assistência 
Fisioterapêutica 

Atividades que promovam 
a manutenção e 
preservação da capacidade 
para desempenhar 
atividades de vida diárias; 
Fisioterapia Preventiva que 
reúne um conjunto de 
exercícios físicos e 
respiratórios que ajudam 
controlar sintomas como 
insônia, ansiedade, 
depressão, dores 
articulares e musculares 
possibilitando também, 
maior flexibilidade do 
corpo, coordenação, 
concentração, melhoria da 
postura, relaxamento 
muscular, diminuição de 
tensão, além de trabalhar 
com a melhoria da 
autoestima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janeiro/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fevereiro/2018 
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Avaliação 

 
 
 
 

Reuniões de 
equipe 

 
Reunião com a equipe 
multidisciplinar a fim de 
analisar o andamento do 
trabalho e redirecionar o 
mesmo ressaltando os 
aspectos biopsicosociais 
para transformações nas 
esferas afetiva, emocional, 
mental, intelectual e 
orgânica que leva a 
reconstrução de papéis 
sociais e de cidadania. 
 

 
 
 
 
 
Janeiro/2018 

 
 
 
 
 
Fevereiro/2018 

Monitoramento e 
avaliação 

 
Demonstrar a realização 
das ações propostas, suas 
dificuldades e formas de 
superação.  
 

 
 
Janeiro/2018 

 
 
Fevereiro/2018 
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3.2 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL 
 

Metas Etapa/Fase Especificação Início Término 

 
 
 
Atender a 10 idosos durante o 
dia prevenindo o acolhimento 
institucional e o isolamento por 
meio de ações bio -
socioculturais e de convivência 
familiar e comunitária. 
 

 
Seleção da equipe 

 
Seleção dos profissionais que 
atuarão na execução do Projeto. 

 
Janeiro/2018 

 
Fevereiro/2018 

Planejamento de 
atividades 

 
Definição e organização das 
atividades do ano elaborando o 
material necessário. 

 
Janeiro/2018 

 
Fevereiro/2018 

Assistência Básica 

 
 

Atendimento diário semanal e 
subjetivo respeitando as 
particularidades de cada idoso 
mediante a local adequado para 
descanso, cuidados específicos, 
produtos de higiene pessoal e 
oferecimento de quatro refeições 
diárias: café da manhã, almoço, 
lanche da tarde com 
acompanhamento nutricional. 
 
 

 
Janeiro/2018 

 
Fevereiro/2018 

Atendimento 
médico e de 
enfermagem 

 
Atendimento médico e de 
enfermagem aos idosos; 
Contatos e encaminhamentos a 
especialidades medicas para 
rede de saúde pública. 
 

 
Janeiro/2018 

 
Fevereiro/2018 

Atividades 
socioeducativas 
e/ou culturais, 

físicas, artísticas e 
recreativas. 

Realização de reuniões 
reflexivas em grupo com enfoque 
socioeducativos; 
Promoção de debates 
educativos; 
Criação de oficinas 
educacionais, artístico-produtivas 
e físicas de: pintura em tecido, 
artesanato, atividade física; 
 

 
Janeiro/2018 

 
Fevereiro/2018 

 
 

Atendimentos 
Social e 

Psicossocial 

 
Atendimentos individuais e 
grupais; 
Formação de grupos para 
discutir problemas de ordem 
social e psicológica; 
Articulação com a rede social, 
através de visitas e contatos; 
Encaminhamentos sociais 
necessários; 

 
Janeiro/2018 

 
Fevereiro/2018 
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Elaboração de relatórios e 
instrumentais necessários; 
 

Atendimento 
Psicológico 

Atendimento psicológico 

individuais e grupais; 

Formação de grupos para 

discutir problemas de ordem 

psicológica; 

Encaminhamentos psicológicos 

necessários; 

Elaboração de relatórios 

psicológicos e instrumentais 

necessários; 

 Apoio e acompanhamento 

psicológico. 

 

 
Janeiro/2018 

 
Fevereiro/2018 

Campanha 
“Valorizando a 
Melhor Idade” 

 

 
Realização da campanha 
socioeducativa: “Valorizando a 
Melhor Idade”. 
 

 
 
Setembro 

 
 
Setembro 

Socialização 

 
Promoção de festas e 
comemorações de datas festivas 
e aniversários com a 
participação de pessoas da 
comunidade local; 
Intercâmbio de atividades com 
idosos e usuários atendidos por 
outros projetos e/ou serviços; 
Promoção de grupos Inter 
geracionais; 
Realização de tardes de jogos e 
musicais; 
Apresentação de filmes; 
Promoção de passeios; 
Integração em festas e Eventos 
da comunidade e do município. 
 

 
Janeiro/2018 

 
Fevereiro/2018 

Assistência 
Fisioterapêutica 

 
Atividades que promovam a 
manutenção e preservação da 
capacidade para de 
desempenhar atividades de vida 
diárias; 
Fisioterapia Preventiva que 
reúne um conjunto de exercícios 

 
 
 
Janeiro/2018 

 
 
 
Fevereiro/2018 
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3.2.1 DEFINIÇÃO DE INDICADORES QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS 
 
A) Atingir 100% do controle de frequência e participação das atividades programadas; 

B) Atingir 100% de reuniões com equipe multidisciplinar (1x por semana); 

D) Atingir 100% do atendimento social com os assistidos, bem como discussão de casos (semanalmente); 

E) Atingir 100% contato telefônico com a rede.  

 

 
3.2.2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO PÚBLICO ALVO DO SERVIÇO 
 

Executar as atividades que se referem à cláusula primeira, atendendo exclusivamente a beneficiários 

encaminhados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento social, de acordo com as 

exigências legais. 

 

físicos e respiratórios que 
ajudam controlar sintomas como 
insônia, ansiedade, depressão, 
dores articulares e musculares 
possibilitando também, maior 
flexibilidade do corpo, 
coordenação, concentração, 
melhoria da postura, 
relaxamento muscular, 
diminuição de tensão, além de 
trabalhar com a melhoria da 
auto-estima. 

 
Avaliação 

Reuniões de 
equipe 

 
Reunião com a equipe 
multidisciplinar a fim de analisar 
o andamento do trabalho e 
redirecionar o mesmo 
ressaltando os aspectos 
biopsicosociais para 
transformações nas esferas 
afetiva, emocional, mental, 
intelectual e orgânica que leva a 
reconstrução de papéis sociais e 
de cidadania. 
 

 
 
 
 
 
 
Janeiro/2018 

 
 
 
 
 
 
Fevereiro/2018 

Monitoramento e 
avaliação 

 
Demonstrar a realização das 
ações propostas, suas 
dificuldades e formas de 
superação.  
 

 
 
Janeiro/2018 

 
 
Fevereiro/2018 



        CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE 

             Fundada em 15/12/1991 - Utilidade Pública Municipal Lei 1459 DE 02 de abril de1992 
             Registrada na Secretaria Nacional de Assistência Social Nº 62, de 27 de Maio de 2015. 
             Registrada na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Nº5726 
             Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social nº5 CNPJ-64.717.556/0001-86 
             Rua Vereador José dos Santos, 245, Estância Antônio Novaes, Peruíbe-SP. 11.750-000 
             e-mail – casaderepousoperuibe@hotmail.com              –            Site: www.crp1.org.br 

                                        Fone – 13 3456-2815 / 13 3456-3261 
               
 

 
3.3 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ABRIGAMENTO 

  

Metas Etapa/Fase Especificação Inicio Termino 

 
 
 
 
 
Atender a 22 idosos do 
município de Peruíbe, de 
ambos os sexos, a partir 
de 60 anos de idade, 
dependentes e/ou 
independentes, em 
situação de risco pessoal 
e social, decorrentes do 
abandono familiar, da 
pobreza e da violação de 
direitos. 
 
 
 

 
Seleção da equipe 

 
Seleção dos profissionais que 
atuarão na execução do Projeto. 

 
Janeiro/2018 

 
Fevereiro/2018 

Planejamento de 
atividades 

 
Definição e organização das 
atividades do ano elaborando o 
material necessário. 

 
Janeiro/2018 

 
Fevereiro/2018 

Prestar assistência 
às necessidades 

básicas de moradia, 
higiene pessoal, 

vestuário e 
alimentação. 

 
 

 
Atendimento integral e subjetivo 
respeitando as particularidades de 
cada idoso mediante a local 
adequado para descanso diurno e 
noturno, produtos de higiene 
pessoal, roupas, calçados e 
oferecimento de cinco refeições 
diárias: café da manhã, almoço, 
lanche da tarde, jantar e lanche da 
noite com acompanhamento 
nutricional. 
 

 
 
 
 
 
Janeiro/2018 

 
 
 
 
 
Fevereiro/2018 

Atendimento 
médico e de 
enfermagem 

 
Atendimentos e acompanhamento 
médico e de enfermagem aos 
idosos; 
Contatos com rede de saúde 
pública e privada; 
Encaminhamentos a especialidades 
médicas. 
 

 
 
 
Janeiro/2018 

 
 
 
Fevereiro/2018 

 
 

Atividades 
socioeducativas 
e/ou culturais, 

físicas, artísticas e 
recreativas. 

 
Realização de reuniões reflexivas 
em grupo com enfoque 
socioeducativo; 
Realização de palestras 
envolvendo a comunidade local; 
Promoção de debates educativos; 
Criação de oficinas educacionais, 
artístico-produtivas e físicas de: 
pintura em tecido, artesanato, 
atividade física; 
 

 
 
 
 
 
Janeiro/2018 

 
 
 
 
 
Fevereiro/2018 

Atendimentos 
Social e 

Psicossocial 

Atendimentos individuais e grupais; 
Formação de grupos para discutir 
problemas de ordem social e 
psicológica; 

 
Janeiro/2018 

 
Fevereiro/2018 
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Articulação com a rede social, 
através de visitas e contatos; 
Encaminhamentos sociais 
necessários; 
Elaboração de relatórios e 
instrumentais necessários; 
Visitas domiciliares; 
Apoio e acompanhamento social e 
psicológico. 
Tentativas de localização de 
familiares dos idosos buscando o 
retorno à convivência familiar; 
-Contatos com familiares de idosos 
que os possuem, fomentando o 
fortalecimento de vínculos; 
 

Atendimento 
Psicológico 

Atendimento psicológico individuais 

e grupais; 

Formação de grupos para discutir 

problemas de ordem psicológica; 

Encaminhamentos psicológicos 

necessários; 

Elaboração de relatórios 

psicológicos e instrumentais 

necessários; 

 Apoio e acompanhamento 

psicológico. 

 

 
 
 
 
 
Janeiro/2018 

 
 
 
 
 
Fevereiro/2018 

Campanha 
“Valorizando a 
Melhor Idade” 

 
Realização da campanha 
socioeducativa: “Valorizando a 
Melhor Idade”. 
 

 
 
 
Setembro 

 
 
 
Setembro 

Socialização 

 
Promoção de festas e 
comemorações de datas festivas e 
aniversárias com a participação de 
pessoas da comunidade local; 
Intercâmbio de atividades com 
idosos e usuários atendidos por 
outros projetos e/ou serviços; 
Promoção de grupos Inter-
geracionais; 
Realização de tardes de jogos e 
musicais; 
Apresentação de filmes; 
Promoção de passeios; 

 
 
 
 
 
 
Janeiro/2018 

 
 
 
 
 
 
Fevereiro/2018 
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Integração em festas e Eventos da 
comunidade e do município. 
 
 

Assistência 
Fisioterapêutica 

 
Atividades que promovam a 
manutenção e preservação da 
capacidade para desempenhar 
atividades de vida diárias; 
Fisioterapia Preventiva que reúne 
um conjunto de exercícios físicos e 
respiratórios que ajudam controlar 
sintomas como insônia, ansiedade, 
depressão, dores articulares e 
musculares possibilitando também, 
maior flexibilidade do corpo, 
coordenação, concentração, 
melhoria da postura, relaxamento 
muscular, diminuição de tensão, 
além de trabalhar com a melhoria 
da autoestima. 

 
 
 
 
 
 
Janeiro/2018 

 
 
 
 
 
 
Fevereiro/2018 

 
Avaliação 

Reuniões de equipe 

 
Reunião com a equipe 
multidisciplinar a fim de analisar o 
andamento do trabalho e 
redirecionar o mesmo ressaltando 
os aspectos biopsicosociais para 
transformações nas esferas afetiva, 
emocional, mental, intelectual e 
orgânica que leva a reconstrução 
de papéis sociais e de cidadania. 
 

 
 
 
 
 
Janeiro/2018 

 
 
 
 
 
Fevereiro/2018 

Monitoramento e 
avaliação 

 
Demonstrar a realização das ações 
propostas, suas dificuldades e 
formas de superação.  

 
Janeiro/2018 

 
Fevereiro/2018 

 
 
 
 
 
3.2.2 MODO DE PERIODICIDADE DA PRESTAÇÃO CONTAS 
 

 Trabalhar com modelos e planilhas padronizadas apresentadas pela unidade de atendimento 
ao terceiro setor, aplicar as instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 Frequência da prestação de contas mensal com período de Abril a Dezembro de 2017 sendo 
respeitadas as cláusulas do termo de colaboração referente à parceria ora proposta; 
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 A execução física deverá ocorrer trimestralmente através de relatórios circunstanciados na 
ocasião da visita de monitoramento.  

 
 
 
3.2.3. QUANTO A COMPATIBILIDADE DE CUSTOS 

 

 No que pertine a compatibilidade de custos informa-se que não há como proceder, 

considerando que em nosso município não consta a efetivação de nenhum tipo de cadastro de 

unidade filantrópica correlacionada a esta instituição.   

 

3.4  FONTE DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços acima descritos serão executados com recursos financeiros, adiante discriminados, 

provenientes das seguintes Fontes: 

 

 Federal 

 Estadual 

 Municipal  

 Recursos Próprios para o serviço de Abrigamento – Doações de 70% do valor de 

Aposentadoria de cada beneficiário, de conformidade com a Lei nº 10.741, de 01 de Outubro 

de 2003. 
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8. DECLARAÇÃO 
 

 
 
 Eu, José Bazílio de Lucena, R.G. 5.783.527 SSP/SP, na qualidade de representante legal da Casa de Repouso 
Nossa Senhora Aparecida de Peruíbe, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de Peruíbe, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação 
de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a 
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste 
Plano de Trabalho. 
  
 

     Peruíbe, 28 de Fevereiro de 2018.  
  
 
 
 

________________________ 
JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA 

Presidente da Entidade 

 
 

 

 
          APROVAÇÃO 

 

Peruíbe, ___ de Fevereiro de 2018. 
 

 

              

 

 

 
 

 


