
 Projeto Despertar (Edital 003/2019) - Plano de Aplicação dos Recursos
 Encargos Trabalhistas

CARGOS
Carga 

Horaria 
trabalhada 
no serviço

Tipo de 
Contratação

Sálario 
Unitario  Salário Total  VT  VA  1/3 Férias  13° Salário  FGTS  Recisão Pis Inss 

Patronal Total Mensal

 Mensal (12) R$176.00 R$264.00 1/3 1/12 8.00% 50.00% 1%
27.8% 
(isenta) D+F+G+H+I+J+L+M=N

Coordenadora do Projeto 30 hrs 
semanais ME -R$ 3,000.00- -R$ 36,000.00-  -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -    -R$ 3,000.00-            

Assistente Social 20 horas 
semanais CLT -R$ 1,033.33- -R$ 12,399.96-  -R$ 176.00- -R$ -  -       -R$ 28.70-   -R$ 86.11-   -R$ 91.85-   -R$ 45.93-   -R$ 10.43-   -R$ -  -    -R$ 1,426.42-            

Assistente Administrativo 40 horas 
semanais CLT -R$ 1,800.00- -R$ 21,600.00-  -R$ 176.00- -R$ 264.00- -R$ 50.00-   -R$ 150.00- -R$ 160.00- -R$ 80.00-   -R$ 18.17-   -R$ -  -    -R$ 2,618.17-            

Psicóloga 30 horas 
semanais CLT -R$ 2,000.00- -R$ 24,000.00-  -R$ 176.00- -R$ -  -       -R$ 55.56-   -R$ 166.67- -R$ 177.78- -R$ 88.89-   -R$ 20.19-   -R$ -  -    -R$ 2,596.19-            

Oficineiro socioambiental 6 horas 
semanais MEI -R$ 1,000.00- -R$ 12,000.00-  -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -    -R$ 1,000.00-            

Monitor de atividades 6 horas 
semanais MEI -R$ 1,000.00- -R$ 12,000.00-  -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -    -R$ 1,000.00-            

Mapeador do território 6 horas 
semanais MEI -R$ 1,000.00- -R$ 12,000.00-  -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -    -R$ 1,000.00-            

Mapeador do território 6 horas 
semanais MEI -R$ 1,000.00- -R$ 12,000.00-  -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -       -R$ -  -    -R$ 1,000.00-            

Total mês: -R$ 528.00- -R$ 264.00- -R$ 134.26- -R$ 402.78- -R$ 429.63- -R$ 214.81- -R$ 48.78-   -R$ -  -    -R$ 13,640.78-          
Total Meses contabilizados

TOTAL (12 meses) -R$ 141,999.96- -R$ 6,336.00- -R$ 3,168.00- -R$ 1,611.11- -R$ 4,833.33- -R$ 5,155.55- -R$ 2,577.78- -R$ 585.37- -R$ -  -    -R$ 166,267.10-        

DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Item de despesa Quantidade Valor unitário Valor total 
Transporte para passeios municipais 6 R$300.00 R$1,800.00
Material gráfico diversos R$1,000.00 R$1,000.00
Camisetas 100 R$30.00 R$3,000.00
Material de consumo para oficinas diversos R$7,932.90 R$7,932.90
VALOR TOTAL PARA 12 MESES R$13,732.90
VALOR TOTAL PARA 12 MESES (PROJETO TODO) R$180,000.00
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RELAÇÃO   DOS   CONTRATOS   FIRMADOS   COM   A   UTILIZAÇÃO   DE   RECURSOS   
PÚBLICOS   ADMINISTRADOS   PELA   OSC   -   2021   

  
  

Termo   de   Fomento   nº   08/2020   
  
  
A  Organização  da  Sociedade  Civil   Associação  Almater ,  inscrita  no  CNPJ            

nº.   15.670.588/0001-68 ,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o  Sr.   Edmilson             

Imperato ,  brasileiro,  divorciado,  presidente  da  OSC,  d omiciliado  na  Av.  9  de  Julho              

3351,  Torre  2,  apto.93,  Anhangabaú  -  CEP:  13208-056  -  Jundiaí  -  SP ,  e  mail                

edmilson@associacaoalmater.com.br,  portador  do  RG  17.249.016-9,  inscrito  no         

CPF  sob  o  nº  112.160.108-11,  vem  através  do  presente  instrumento,  apresentar             

a  relação  de   contratos  firmados  com  a  utilização  de  recursos  públicos             

administrados  pela  OSC  para  os  fins  estabelecidos  no  Termo  de  Fomento  n°              

08/2020.   

  

Tipo   de   contrato:    Contrato   de   Trabalho   (CLT)   

Identificação   das   partes:     

Contratante:  Associação  Almater ,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  localizada           

no  município  de  Jundiaí  -  SP,  na  Rua  Zuferey,  nº  47  -  Jardim  Pitangueiras  -  CEP                  

13.202-420,  inscrita  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  sob  número            

15.670.588/0001-68,  representada,  conforme  poderes  especialmente  conferidos,        

por  seu  presidente,  Edmilson  Imperato,  brasileiro,  divorciado,  portador  do  RG            

17.249.016-9   e   inscrito   no   CPF   sob   número   112.160.108-11.   

Contratado  (a):  Eliane  da  Silva  Pinto ,  domiciliada  na  Rua  José  Schioser,  127  -               

Vila   Ana   -   Jundiaí/SP,   portadora   da   CTPS   n°    2242718/6813.   

Data:    05/01/2021     

Objeto:   Contrato  para  exercer  a  função  de  Assistente  Administrativo  no  Projeto             

Despertar.   

Vigência:    05/01/2021   a   31/12/2021   

  

Endereço:   Rua   Zuferey,   nº   47   -    Jardim   Pitangueiras   -    Jundiaí   -   CEP   13.202-420.   
Email:    ins�tucional@associacaoalmater.com.br     Telefone:   (11)   99674-7252   
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Valor    a   ser   pago   no   exercício:    R$   28.217,50   

Condições  de  pagamento:   Pagamento  mensal  até  o  quinto  dia  útil  do  mês              

subsequente.     

  

Tipo   de   contrato:    Contrato   de   Trabalho   (CLT)   

Identificação   das   partes:     

Contratante:  Associação  Almater ,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  localizada           

no  município  de  Jundiaí  -  SP,  na  Rua  Zuferey,  nº  47  -  Jardim  Pitangueiras  -  CEP                  

13.202-420,  inscrita  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  sob  número            

15.670.588/0001-68,  representada,  conforme  poderes  especialmente  conferidos,        

por  seu  presidente,  Edmilson  Imperato,  brasileiro,  casado,  portador  do  RG            

17.249.016-9   e   inscrito   no   CPF   sob   número   112.160.108-11.   

Contratado  (a):  Lucília  Joana  Corrêa  Ribeiro ,  domiciliada  na  Rua  Osmundo            

dos  Santos  Pellegrini,  1500  -  Recanto  Quarto  Centenário  -  Jundiaí/SP,  portadora             

da   CTPS   n°   013337/435   

Data:    09/01/2021     

Objeto:    Contrato   para   exercer   a   função   de   Psicóloga   no   Projeto   Despertar..     

Vigência:    09/01/2021   a   31/12/2021   

Valor   a   ser   pago   no   exercício:    R$   25.641,76   

Condições  de  pagamento:   Pagamento  mensal  até  o  quinto  dia  útil  do  mês              

subsequente.     

  

Tipo   de   contrato:    Contrato   de   Trabalho   (CLT)   

Identificação   das   partes:     

Contratante:  Associação  Almater ,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  localizada           

no  município  de  Jundiaí  -  SP,  na  Rua  Zuferey,  nº  47  -  Jardim  Pitangueiras  -  CEP                  

13.202-420,  inscrita  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  sob  número            

  

Endereço:   Rua   Zuferey,   nº   47   -    Jardim   Pitangueiras   -    Jundiaí   -   CEP   13.202-420.   
Email:    ins�tucional@associacaoalmater.com.br     Telefone:   (11)   99674-7252   
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15.670.588/0001-68,  representada,  conforme  poderes  especialmente  conferidos,        

por  seu  presidente,  Edmilson  Imperato,  brasileiro,  casado,  portador  do  RG            

17.249.016-9   e   inscrito   no   CPF   sob   número   112.160.108-11.   

Contratado  (a):  Eliana  Alves  de  Oliveira,   domiciliada  na  Rua  Alberto  Duarte,             

142   -   Medeiros   -   Jundiaí-SP,   portadora   da   CTPS   n°   96319/00126.   

Data:    01/01/2021   

Objeto:   Contrato  de  trabalho  por  prazo  indeterminado,  para  exercer  a  função  de              

Educadora   Social   no   Serviço   de   Convivência   e   Fortalecimento   de   Vínculos.     

Vigência:    De   01/01/2021   a   31/12/2021   

Valor   a   ser   pago   no   exercício:    R$   15.477,24   

Condições  de  pagamento:   Pagamento  mensal  até  o  quinto  dia  útil  do  mês              

subsequente.     

  

Tipo   de   contrato:    Contrato   de   Prestação   de   Serviços     

Identificação   das   partes:     

Contratante:  Associação  Almater ,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  localizada           

no  município  de  Jundiaí  -  SP,  na  Rua  Zuferey,  nº  47  -  Jardim  Pitangueiras  -  CEP                  

13.202-420,  inscrita  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  sob  número            

15.670.588/0001-68,  representada,  conforme  poderes  especialmente  conferidos,        

por  seu  presidente,  Edmilson  Imperato,  brasileiro,  casado,  portador  do  RG            

17.249.016-9   e   inscrito   no   CPF   sob   número   112.160.108-11.   

Contratado  (a):  Rodrigo  Ferreira  de  Moraes ,  brasileiro,  solteiro,  ator,  portador            

da  cédula  de  identidade  R.G.  nº  46.896.254-2,  inscrito  no  CPF  sob  nº              

385.655.298-78,  residente  e  domiciliado  na  Avenida  Giustiniano  Borin  número           

900  -  Condomínio  Roma,  Bloco  C,  Apartamento  31  -  Caxambu,  CEP  13.218-620              

-   Jundiaí/SP.   

Objeto:   Contrato  de  prestação  de  serviços  para  a   criação  de  um  núcleo  de               

memórias  e  identidade,  visando  construir  um  mapeamento  do  bairro  e  das             

  

Endereço:   Rua   Zuferey,   nº   47   -    Jardim   Pitangueiras   -    Jundiaí   -   CEP   13.202-420.   
Email:    ins�tucional@associacaoalmater.com.br     Telefone:   (11)   99674-7252   
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famílias  das  crianças  e  adolescentes  moradores  do  território,  registrando  suas            

histórias,  seus  anseios  e  traçando  um  perfil  comportamental,  social  e  cultural  da              

região,  permitindo  a  criação  de  políticas  mais  alinhadas  com  a  realidade  local ,,              

com  carga  horária  de  6  horas  semanais,  durante  os  12  meses  de  execução  do                

projeto,  na  sede  da  Associação  no  território  do  Jardim  São  Camilo,  ou  em  outro                

espaço   público   pré   determinado.     

Vigência:    De   01/01/2021   a   31/12/2021   

Valor   a   ser   pago   no   exercício:    R$   12.000,00   

Condições  de  pagamento:   Pagamento  mensal  até  o  quinto  dia  útil  do  mês              

subsequente,   mediante   emissão   de   Nota   Fiscal.    

  

Tipo   de   contrato:    Contrato   de   Prestação   de   Serviços     

Identificação   das   partes:     

Contratante:  Associação  Almater ,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  localizada           

no  município  de  Jundiaí  -  SP,  na  Rua  Zuferey,  nº  47  -  Jardim  Pitangueiras  -  CEP                  

13.202-420,  inscrita  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  sob  número            

15.670.588/0001-68,  representada,  conforme  poderes  especialmente  conferidos,        

por  seu  presidente,  Edmilson  Imperato,  brasileiro,  casado,  portador  do  RG            

17.249.016-9   e   inscrito   no   CPF   sob   número   112.160.108-11.   

Contratado  (a):  Maiara  Cristina  Santos  Ambrósio ,  brasileira,  solteira,          

estudante,  portador  da  cédula  de  identidade  R.G.  nº  36.340.907-5,  inscrito  no             

CPF  sob  nº  464.557.508-29,  residente  e  domiciliado  na  Rua  Idalina  Gonçalves             

Dias,   36   -   Jardim   São   Camilo,   CEP   13216-472   -   Jundiaí/SP.   

Objeto:   Contrato  de  prestação  de  serviços  para  a   criação  de  um  núcleo  de               

memórias  e  identidade,  visando  construir  um  mapeamento  do  bairro  e  das             

famílias  das  crianças  e  adolescentes  moradores  do  território,  registrando  suas            

histórias,  seus  anseios  e  traçando  um  perfil  comportamental,  social  e  cultural  da              

região,  permitindo  a  criação  de  políticas  mais  alinhadas  com  a  realidade  local ,,              

  

Endereço:   Rua   Zuferey,   nº   47   -    Jardim   Pitangueiras   -    Jundiaí   -   CEP   13.202-420.   
Email:    ins�tucional@associacaoalmater.com.br     Telefone:   (11)   99674-7252   
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com  carga  horária  de  6  horas  semanais,  durante  os  12  meses  de  execução  do                

projeto,  na  sede  da  Associação  no  território  do  Jardim  São  Camilo,  ou  em  outro                

espaço   público   pré   determinado.     

Vigência:    De   01/03/2021   a   31/12/2021   

Valor   a   ser   pago   no   exercício:    R$   10.000,00   

Condições  de  pagamento:   Pagamento  mensal  até  o  quinto  dia  útil  do  mês              

subsequente,   mediante   emissão   de   Nota   Fiscal.    

  

Tipo   de   contrato:    Contrato   de   Prestação   de   Serviços     

Identificação   das   partes:     

Contratante:  Associação  Almater ,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  localizada           

no  município  de  Jundiaí  -  SP,  na  Rua  Zuferey,  nº  47  -  Jardim  Pitangueiras  -  CEP                  

13.202-420,  inscrita  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  sob  número            

15.670.588/0001-68,  representada,  conforme  poderes  especialmente  conferidos,        

por  seu  presidente,  Edmilson  Imperato,  brasileiro,  casado,  portador  do  RG            

17.249.016-9   e   inscrito   no   CPF   sob   número   112.160.108-11.   

Rafaela  Sales  Amaral ,  brasileira,  solteira,  microempreendedora  individual,         

portadora  da  cédula  de  identidade  R.G.  nº  34.518.674-6,  inscrita  no  CPF  sob  o  nº                

322.051.248-89,  residente  e  domiciliada  na  rua  Rua  Robert  Ting  ,68  -  Vila  Marlene,               

CEP   13214-608   -   Jundiaí/SP.   

Objeto:   Contrato  de  prestação  de  serviços  de  oficinas  para  ministrar   ministrar             

oficinas  de  formação  para  mini-agentes  socioambientais,  atendendo  até  50           

crianças  de  07  a  12  anos,  ao  longo  de  12  meses  do  projeto,  trabalhando  noções                 

de  sustentabilidade,  agroecologia,  reconhecimento  territorial  e  cooperatividade.         

As  oficinas  terão  duração  de  até  2  (duas)  horas  semanais  e  a  oficineira  deverá                

cumprir  carga  horária  de  12  (doze)  horas  semanais,  distribuídas  entre  horas             

presenciais  de  atividades  com  o  público  alvo  e  atividades  remotas,  como             

reuniões   e   planejamento   das   ações.   

  

Endereço:   Rua   Zuferey,   nº   47   -    Jardim   Pitangueiras   -    Jundiaí   -   CEP   13.202-420.   
Email:    ins�tucional@associacaoalmater.com.br     Telefone:   (11)   99674-7252   
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Vigência:    De   01/01/2021   a   31/12/2021   

Valor   a   ser   pago   no   exercício:    R$   24.000,00   

Condições  de  pagamento:   Pagamento  mensal  até  o  quinto  dia  útil  do  mês              

subsequente,   mediante   emissão   de   Nota   Fiscal.    

  

Tipo   de   contrato:    Contrato   de   Prestação   de   Serviços     

Identificação   das   partes:     

Contratante:  Associação  Almater ,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  localizada           

no  município  de  Jundiaí  -  SP,  na  Rua  Zuferey,  nº  47  -  Jardim  Pitangueiras  -  CEP                  

13.202-420,  inscrita  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  sob  número            

15.670.588/0001-68,  representada,  conforme  poderes  especialmente  conferidos,        

por  seu  presidente,  Edmilson  Imperato,  brasileiro,  casado,  portador  do  RG            

17.249.016-9   e   inscrito   no   CPF   sob   número   112.160.108-11.   

Narrinam  Camargo  Lima ,  brasileira,  solteira,  advogada,  portadora  da  cédula  de            

identidade  R.G.  nº  41.622.561-5,  inscrito  no  CPF  sob  nº  445.860.938-62,  residente            

e  domiciliado  na  Rua  do  Retiro,  1371  -  Bloco  04,  Apartamento  83  CEP  13209-000  -                 

Jundiaí/SP.   

Objeto:   Contrato  de  prestação  de  serviços  para  coordenar  todas  as  etapas  do              

projeto,   como   os   atendimentos,   oficinas,   mapeamento   e   prestação   de   contas.   

Vigência:    De   01/01/2021   a   31/12/2021   

Valor   a   ser   pago   no   exercício:    R$   36.000,00   

Condições  de  pagamento:   Pagamento  mensal  até  o  quinto  dia  útil  do  mês              

subsequente,   mediante   emissão   de   Nota   Fiscal.    

  

  

  

  

  

Endereço:   Rua   Zuferey,   nº   47   -    Jardim   Pitangueiras   -    Jundiaí   -   CEP   13.202-420.   
Email:    ins�tucional@associacaoalmater.com.br     Telefone:   (11)   99674-7252   
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