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PLANO DE TRABALHO 

 

01.  DADOS CADASTRAIS 

Organização da Sociedade Civil parceira:  

PROVIDENS Ação Social Arquidiocesana 

CNPJ Data de abertura do CNPJ 

17.272.998/0001-86 05/04/1971 

Registro no Conselho (Se necessário) Vigência do Registro (se necessário) 

131.  

Dados Bancários 

(conta corrente específica e isenta de 

tarifa) 

Banco: Caixa Econômica Federal 

Agência: XXXX-X 

Conta: XXXXX-X 

Endereço 

Rua Além Paraíba nº 208 

Bairro Cidade CEP 

Lagoinha Belo Horizonte 31.210-120 

Telefone E-mail 

(31) 3428-8370 

diretoria@providens.org.br / 

relacionamento@providens.org.br 

 projetos@providens.org.br / 

servsocial@providens.org.br 

Nome do representante legal 

Walmor Oliveira de Azevedo 

Endereço Residencial do representante legal 

Av. Brasil, 2079 – 11º andar, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais  

CPF R.G. Telefone (s) 

181.639.806-30 MG 414.442 (31) 3428-8405 

Período de Mandato da Diretoria 

17/04/2020 a 17/04/2023 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção 

Endereço 
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Rua dos Carijós,126 – 3º andar – Centro / Belo Horizonte - MG – CEP 30120-060 

CNPJ Telefone 

18.715.383/0001-40 (31) 3246-0058 

Representante Legal 

Genilson Ribeiro Zeferino 

Matrícula CPF R.G. 

114.508-6 278.994.706-68 MG-915.691 

2. OBJETO DA PARCERIA: 

Promover a manutenção do “Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM)”, localizado 
em cena de uso de crack e outras drogas da cidade de Belo Horizonte, para a acolhida, 
cuidado e inclusão produtiva e social de mulheres em trajetória de vida nas ruas e em uso 
prejudicial de drogas. 

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

O período de execução da parceria será de 13 (treze) meses contados a partir do 
recebimento da primeira parcela financeira 

4. DESCRIÇÃO DA REALIDADE:  

O Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), equipamento público para mulheres 

em trajetória de vida nas ruas e usuárias de drogas está localizado na Rua Comendador 

Noemi Salomão, 73 bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo horizonte. O equipamento 

fica no entorno da Pedreira Prado Lopes, mais antiga favela de Belo Horizonte e, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE/2010, possui uma população de 

268.038 mil habitantes, 87.741 domicílios, extensão territorial de 30,08 km e 8.912 

habitantes/km² de densidade demográfica. 

Um Diagnóstico inicial da Cena de Uso da Rua Araribá, no Bairro Lagoinha e entorno da 

Favela Pedreira Prado Lopes, apresentou os seguintes pontos para nossa atuação:  

 O local é reconhecido como um cenário não só de uso, mas de tráfico e conflitos; 

 Observa-se que a cena pública de uso de crack depende de aspectos como horário, 

condições climáticas, presença policial, situações de conflitos, dentre outras; 

 O tempo de permanência dos usuários no território varia. Muitos permanecem naquela 

cena por algumas horas, outros permanecem dias ou meses na rua, depois voltam para 

suas casas, e após certo prazo retornam à situação de rua. E há aqueles que se instalam 

em suas “malocas”, nas imediações, durante um período maior chegando a ficarem anos. 

O público de usuários presentes nessa cena de uso é, em sua maioria, flutuante. Ou seja, 

circula pelo local. Devido a essa característica, é abordado e acompanhado pelos serviços 

de saúde e assistência social municipal em outros pontos da cidade. Geralmente são 

oriundos de Belo Horizonte e Região Metropolitana, no entanto, pela proximidade com a 

rodoviária e o centro de Belo Horizonte, encontram-se também pessoas de cidades do 
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interior de Minas e de outros Estados. 

Neste cenário, busca-se, por meio da parceria, promover uma intervenção qualificada 

visando desenvolver ações intersetoriais, voltadas para o atendimento e cuidado de 

mulheres em uso prejudicial de drogas e em trajetória de vida nas ruas. 
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5. Forma de Execução1   

Metas    Ações Indicadores 
Documentos para 

verificação 
Prazo de 
execução 

     

META 01 
 

Garantia da 
infraestrutura do 
CIAM.  

Estruturar o equipamento com os 
seguintes bens: 
1. Fogão; 
2. Forno elétrico; 
3. Freezer vertical; 
4. Cafeteira; 
5. Liquidificador; 
6. E outros equipamentos que se 
fizerem necessários para os 
atendimentos das usuárias 
(conforme planilha em Excel). 
Necessários como 3 Notebooks e 
1 computador para auxiliar no 
trabalho desenvolvidos pelas 
técnicas, bem como no trabalho 
administrativo.  
7. Contratação da Equipe 
Técnica, conforme planilha em 
Excel.  
 

Infraestrutura 
e equipe 
técnica do 
CIAM 
garantida 

- Registros 
fotográficos e notas 
fiscais dos bens 
adquiridos. 
 
- contratos de 
trabalho e de 
prestação de 
serviços firmados. 

Mês 1 ao 02 

META 02 
 

Manutenção do 
CIAM com 
atendimento 

1.Serviços de copa; 
2. Garantir a oferta de banho com 
toalhas higienizadas e/ou 
descartáveis, kits de higiene 
individuais; 

100 mulheres 
em trajetória 
de vidas nas 
ruas e 
usuárias de 

Notas fiscais de 
aquisição e 
contratos de 
trabalho e de 
prestação de 

Mês 1 ao 13 

                                                           
1 A tabela poderá ser customizada de forma a atender a melhor descrição do projeto ou atividade. Com a inclusão 

de novas linhas para as metas, ações, indicadores, etc. 
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mensal médio a 
100 mulheres 
em trajetória de 
vidas nas ruas e 
usuárias de 
drogas. 

3. Fornecer lanches para 
atividades coletivas; 
4. Realizar serviços 
administrativos relacionados a 
estoque, guarda de documentos e 
atualização do banco de dados; 
5. Disponibilizar transporte para 
as funcionárias e usuárias do 
CIAM para atividades 
relacionadas ao equipamento e 
busca diária das marmitas do 
almoço fornecido; 
6. Realizar a zeladoria do imóvel. 

drogas, 
atendidas por 
meio da 
manutenção 
do CIAM, 
insumos e 
materiais 
adquiridos e 
pessoal e 
serviços 
contratados 

serviços firmados. 
 

META 03 
 

Elaborar plano 
de 
acompanhamen
to e 
encaminhament
o de 100 
mulheres. 

1. Realizar atendimento 
psicossocial à 100 mulheres. 
2. Lançamento de informações 
sobre todas as mulheres no banco 
de dados do CIAM e no banco de 
dados do sistema próprio da 
PROVIDENS; 
3. Elaboração em conjunto com a 
equipe técnica da PBH de 100 
planos de acompanhamento e 
encaminhamento. 

100 planos de 
acompanhame
nto e 
encaminhame
nto 
elaborados. 

Planos de 
acompanhamento e 
encaminhamento 

Mês 1 ao 13 

 META 04 
 
Oferta de 
moradia 
assistida, 
quando for o 
caso, de 
demanda 
espontânea, 

1. Selecionar usuárias, 
juntamente com a equipe técnica 
do CIAM;  
2. Disponibilizar Bolsa Moradia 
e/ou moradia assistida para 
usuárias selecionadas; 
3. Disponibilizar recursos 
financeiros para possíveis 
demandas internas das mulheres 

Número de 
usuárias 
contempladas 
com a Bolsa 
moradia ou 
moradia 
assistida 
conforme a 
duração da 

Documento 
comprobatório 
(recibo de aluguel) 
da Bolsa Moradia ou 
Moradia Assistida, 
para a residência 
das usuárias, notas 
fiscais e relatórios 
das visitas 

Mês 2 ao 12 
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para 10 
mulheres em 
situação de rua, 
com prioridade 
absoluta para 
mulheres 
grávidas através 
de diferentes 
modalidades: 
hotel ou pouso 
social, aluguel, 
manutenção de 
moradia de 
insumos 
necessários à 
sobrevivência 
em residência 
fixa. 

 

usuárias da Casa; 
4. Realizar o acompanhamento 
por meio de visitas domiciliares às 
usuárias. 

oferta domiciliares. Ou 
comprovante 
assinado pela 
usuária como recibo 
de compras. 

META 05 
 

Realização de 
visitas 
domiciliares a 
familiares e/ou 
pessoas de 
referência, ou 
às usuárias 
cadastradas no 
Centro 
Integrado de 
Atendimento à 

1. Selecionar, juntamente com 
equipe do CIAM, usuárias que já 
manifestaram interesse em 
retomar e fortalecer os vínculos 
familiares 
2. Buscar a concordância das 
usuárias e/ou familiares. 
3. Realização de visita domiciliar. 

20 visitas 
domiciliares a 
familiares e/ou 
pessoas de 
referência. 

Relatório mensal 
das visitas 
realizadas  

Mês 3 ao 12 
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Mulher, com o 
objetivo de 
acompanha-las 
em moradia 
assistida, em 
acolhimento 
institucional, ou 
no retorno às 
suas famílias, 
buscando 
estabelecer 
vínculos com 
residência 
protegida 
sempre que 
possível. 

META 06 
 

Oferta de 10 
horas mensais 
de oficinas que 
possibilitem 
estabelecer 
vínculos. 

1. Elaboração do plano de 
formação; 
2.Contratação de equipe para                               
realização de oficinas específicas; 
3.  Mobilização das usuárias do 
CIAM; 
4. Realização de oficinas, a partir 
de levantamentos das demandas 
das usuárias, com o objetivo de 
estabelecer vínculo, através do 
uso de diferentes linguagens 
artísticas, tais como: como de  
Artes Plásticas, Artes Cênicas, 
Dança, Teatro, Música, com a 
’Rádio Polos de Alegria’’; 
5. Aquisição de alimentos para 
lanches e insumos para as 

10 horas 
mensais de 
oficinas 
artísticas 
ofertadas, 2 
horas por dia, 
2 dias por 
semana. 

Listas de presença 
assinadas e 
registros fotográficos 

Mês 3 ao 12 
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oficinas.  

Meta 07 
Promover 
visitas em 
ambientes 
externos como 
praças, museus 
e Casa de 
Francisco.  
 
 

1.Mobilização das usuárias para 
os passeios; 
2. Estabelecimento das regras 
com usuárias para as atividades; 
3. Elaboração de um cronograma 
em conjunto com as usuárias para 
atividades externas ao longo do 
ano; 
4. Contratação de empresa 
prestadora de serviços de 
transporte; 
5. Aquisição de alimentos para 
lanches. 

Levantamento 
de locais de 
interesse das 
usuárias e 
passeios 
realizados. 

Registros e 
fotográficos e listas 
de presença. 

Mês 03, Mês 07 
e Mês 11. 

 
META 08 

Oferta cursos 
profissionalizant
es 6 horas 
bimestrais para 
o público do 
equipamento no 
território da 
Lagoinha, 
encaminhament
o e 
acompanhamen
to para a área 

1. Elaboração do plano de 
formação; 
2.  Mobilização das usuárias do 
CIAM; 
3. Realização de cursos.  
4. Encaminhamento e 
acompanhamento das usuárias ao 
Educação para Jovens e Adultos 
– EJA.   
5. Aquisição de alimentos para 
lanches.  
6. Buscar oportunidades de 
comercialização dos produtos 
feitos nas oficinas.  

Cursos 
ofertados 
bimestralment
e e 
encaminhame
ntos ao EJA 
semestralment
e.  

- Listas de presença 
assinadas, e 
registros 
fotográficos. 
 
- Relatórios 
bimestrais de 
articulação com o 
público atendido.  

Mês 3 ao 13 
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da educação. 
 

META 09 
 

Oferecer uma 
ação de cuidado 
e aumento da 
autoestima 
mensalmente 
por meio de 
corte de cabelo, 
manicure e 
maquiagem. 
 

1. Mobilização das usuárias 
2. Disponibilização de manicure, 
cabelereiro e bem como o 
material utilizado pelos mesmos 
para o atendimento das usuárias.  

10 ações de 
valorização 
pessoal 
realizadas 
durante a 
execução do 
projeto. 

- Lista das usuárias 
que usufruíram de 
cada serviço e 
registro fotográfico. 
 - relatório de 
articulação com o 
público;  
 

01 ao 13 

 
META 10 

 
Desenvolver 
com os serviços 
locais, protocolo 
conjunto de 
atendimento às 
vítimas de 
violência 
doméstica, de 
gênero e 
sexual. 

1. Articulação, conjuntamente com 
a equipe técnica do CIAM e 
equipe municipal de atendimento; 
2. Elaboração de documento 
como os protocolos pactuados 
com a rede desserviços e o CIAM.  

Protocolo 
conjunto 
elaborado 

Protocolo conjunto 
com os fluxos dos 
serviços envolvidos 

Entrega Mês 13 
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META 11 
 

Realizar 
diagnóstico do 
público da cena 

de uso, com 
publicação de 

caráter 
informativo e de 

orientação 
social, 

abarcando o 
trabalho 

desenvolvido no 
CIAM e seus 
impactos com 

500 exemplares 
impressos e em 

formato para 
publicação 

digital. 
 

1. Realizar estudo da cena 
de mulheres usuárias de 
crack na Lagoinha; 

2. Contratação de empresa 
para sistematização dos 
dados  

      3. Elaborar material para 
divulgação; 
      4. Apresentar material para 
aprovação do da PBH; 
      5. Publicar material aprovado. 

500 
exemplares 
impressos e 
publicados. 

Material em formato 
para publicação 
impressa e para 
publicação em 
mídias sociais 

Entrega Mês 13 
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6. METODOLOGIA 

META 01 - Garantia da infraestrutura do CIAM.  

 
Estruturar o equipamento, a casa, não somente com equipamentos de uso 
doméstico, mas com acolhimento, respeito, dignidade e carinho para com todas as 
mulheres que buscarem apoio. Serão comprados equipamentos de infraestrutura 
como: Fogão; Forno elétrico; Freezer vertical; Cafeteira; Liquidificador, Notebooks e 
Computador, justificamos as compras dos Notebooks para as técnicas que utilizaram 
nas reuniões externas e atendimento direto com as usuárias, bem como o  
Computador que auxiliará a organização e registros dos documentos e atendimentos  
e outros equipamentos que se fizerem necessários, conforme planilha em Excel. 
Também será contratada a equipe técnica: 01 Coordenador do Projeto; 02 
Assistentes Administrativos; 01 Psicólogo; 01 Assistente Social; 02 Instrutores 
Sociais; 01 Aux. De Serviços Gerais; 01 Cozinheira, 01 Motorista e 01 auxiliar de 
manutenção. 
 

META 02: Manutenção do CIAM com atendimento mensal médio a 100 mulheres 
em trajetória de vidas nas ruas e usuárias de drogas. 

 
Acolher as usuárias proporcionando alimentação como almoço e lanches nas 
atividades coletivas; higiene pessoal disponibilizando Kits de higiene 
individuais e espaço para lavar suas roupas; sensibilizando-as da importância 
dessa atitude para o bem-estar e saúde.  
 

META 03: Elaborar plano de acompanhamento e encaminhamento de 100 
mulheres. 
 

Disponibilizar às mulheres assistidas, atendimento psicossocial, respeitando 
as escolhas de cada usuária e as especificidades durante o atendimento, bem 
como a elaboração de plano de acompanhamento e encaminhamentos para 
100 mulheres assistidas e realizar o lançamento de informações sobre todas 
as mulheres no banco de dados do CIAM e no banco de dados do sistema 
próprio da PROVIDENS 
 

META 04: Oferta de moradia assistida, quando for o caso, de demanda 
espontânea, para as 10 mulheres em situação de rua, com prioridade 
absoluta para mulheres grávidas através de diferentes modalidades: 
hotel ou pouso social, aluguel, manutenção de moradia de insumos 
necessários à sobrevivência em residência fixa. 
 
 

Em referência a oferta de moradia, em caso de necessidade, será realizada 
uma articulação da equipe do CIAM junto a equipe técnica da PBH, com a 
disponibilização de BOLSA MORADIA OU MORADIA ASSISTIDA, para 10 
usuárias com acolhimento. Também ofertar recursos financeiros para 
possíveis demandas internas das usuárias da Casa diante da necessidade 
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sinalizada pelas usuárias. 
 

META 05: Realização de visitas domiciliares a familiares e/ou pessoas de 

referência, ou às usuárias cadastradas no Centro Integrado de 
Atendimento à Mulher, com o objetivo de acompanha-las em moradia 
assistida, em acolhimento institucional, ou no retorno às suas famílias, 
buscando estabelecer vínculos com residência protegida sempre que 
possível. 
 
Realizar visitas domiciliares as famílias e as mulheres visando o 
estabelecimento e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários às 
usuárias que manifestarem o interesse no acompanhamento. Respeitando 
sempre o momento e o desejo da usuária. Serão realizadas 20 visitas durante 
o ano de execução do projeto. 
 

META 06: Oferta de 10 horas mensais de oficinas de Artes Plásticas, 
Artes Cênicas, Dança, Teatro, Música, meio ambiente, esportes, ‘’Rádio 
Polos de Alegria’’, Arte terapia ou outras atividades artísticas que 
possibilitem estabelecer vínculos. 
 

Realizar oficinas com momentos lúdicos com profissionais ou oficineiros 
através de Artes Cênicas, dança, música, teatro, esportes, arte terapia e 
outras atividades artísticas que proporcionam momentos exclusivos as 
usuárias. A PROVIDENS executa o projeto da ‘’Rádio Polos de Alegria’’, 
através desse projeto, espera-se complementar a realização das oficinas 
lúdicas e culturais. As oficinas serão ofertadas conforme solicitações das 
usuárias. Serão ofertadas 100 horas durante o ano de execução do projeto. 
 

META 07: Promover visitas em ambientes externos como praças, museus e 
Casa de Francisco. 
 
Mobilização das usuárias para os passeios, estabelecimento de regras para 
atividades externas, elaboração de um cronograma em conjunto com as usuárias 
para atividades externas ao longo do ano, contratação de empresa prestadora de 
serviços de transporte e organização de alimentação para atividades externas. 
 

META 08: Oferta cursos profissionalizantes 6 horas bimestrais para o público 
do equipamento no território da Lagoinha e encaminhamento e 
acompanhamento para a área da educação. 
 

Realizar cursos profissionalizantes conforme a demanda do público do 
equipamento, bimestralmente. Encaminhar e acompanhar as usuárias no 
programa de Educação para Jovens e Adultos – EJA. E buscar 
comercialização dos produtos feitos nas oficinas.  
 

META 09: Oferecer uma ação de cuidado e aumento da autoestima por mês 
com corte de cabelo, maquiagem e manicure.  
 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  28847F7B70736814CA229A1076D1643376587921 - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 
 
 

13 
 

 

Serão ofertadas, mensalmente, ações que prioriza o aumento da autoestima, 
autocuidado e higiene pessoal. Será criado no CIAM o “DIA DA BELEZA” as 
ações como corte de cabelo, manicure, maquiagem e sobrancelha serão 
proporcionadas todos os meses o cuidado pessoal de cada mulher atendida 
pelo CIAM. 

META 10: Desenvolver com os serviços locais, protocolo conjunto de 
atendimento às vítimas de violência doméstica, de gênero e sexual. 
 

Desenvolver protocolo conjunto de atendimento para viabilizar o trabalho do 
CIAM. O protocolo será produzido pela equipe do CIAM em parceria com a 
rede de atendimento da PBH. 
 

META 11: Realizar diagnóstico do público da cena de mulheres usuárias de 
crack, com publicação de caráter informativo e de orientação social, abarcando 
o trabalho desenvolvido no CIAM e seus impactos com 500 exemplares 
impressos e em formato para publicação digital. 
 

Será realizado um diagnóstico do púbico atendido no CIAM e do cenário de 

uso do bairro Lagoinha em torno da Favela Pedreira Prado Lopes por meio de 

contratação de empresa jurídica. O levantamento das informações e estudos 

para o diagnóstico social serão sistematizados por uma empresa conforme 

mencionado anteriormente.  Será também construído uma cartilha a partir dos 

estudos e sistematização dos dados, dos atendimentos, relatos e experiências 

vivenciadas pelos profissionais do equipamento. Serão publicados 500 

exemplares impressos e em formato para publicação digital. 

7. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

- Os aspectos a serem avaliados através do monitoramento e avaliação serão: 

● Qualidade das atividades de manutenção da casa. 

● Qualidade e quantidade dos produtos e materiais adquiridos para o 

funcionamento da casa. 

● Qualidade das oficinas e cursos realizados. 

● Quantidade de participantes nas oficinas e cursos realizados. 

● Qualidade e quantidade dos produtos e materiais adquiridos para a 

realização de oficinas e cursos. 

● Quantidade de visitas domiciliares a familiares e/ou pessoas de referência 

realizadas. 

● Diálogo constante com a SMSP.  

● Frequência e qualidade na apresentação de informações qualitativas e 

quantitativas da parceria. 

- Os procedimentos realizados pelo Gestor da Parceria no âmbito do 

monitoramento e avaliação, bem como a periodicidade e as ferramentas e 

instrumentais utilizados serão: 

● Elaborar Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação 
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trimestralmente. 

● Realizar reuniões periódicas com a OSC para alinhamento das ações a 

serem realizadas nesta parceria, com elaboração de ata. 

● Realizar reuniões periódicas com a OSC para alinhamento administrativo, 

com elaboração de ata. 

● Avaliar os Relatórios de Execução do Objeto, enviados pela OSC. 

 

- Os procedimentos realizados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, 

bem como a periodicidade e as ferramentas e instrumentais utilizados serão. 

● Avaliar os relatórios trimestrais do Gestor da Parceria. 

● Avaliar os relatórios de comunicação enviado pela OSC.  

● Acompanhar a execução das atividades.   

● Participação da equipe técnica da Providens em reuniões periódicas: 

quinzenais com a equipe técnica e reuniões mensais com a equipe 

gerencial do CIAM.  

8. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 

Conforme ANEXO I do Plano de Trabalho. 

 

Observações: O detalhamento dos Recursos Humanos deve ser apresentado como 

anexo do plano de trabalho, originado da planilha em Excel fornecida pela SMSP. 

Inserir no quadro, todos os profissionais necessários à execução da parceria 

incluindo aqueles que atuarão parcialmente (ou seja, tem carga horária dedicada 

também a outras atividades e/ou projetos na instituição). 

As informações apresentadas serão avaliadas diante da proporcionalidade entre a 

equipe proposta e as horas previstas, para o alcance das metas, conforme 

metodologia apresentada.  

 

9. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 

9.1 Previsão de Receitas 

 

Origem Valor 

Repasse R$639.204,34 

Total R$639.204,34 

 

9.2 Previsão de Despesas 

Conforme ANEXO II do Plano de Trabalho. 

 

Observações: 

O detalhamento dos itens de despesa deve ser apresentado como anexo do plano 

de trabalho, originado da planilha em Excel fornecida pela SMSP. 
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A OSC deverá manter a guarda dos documentos hábeis a comprovação da 

compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado 

(orçamentação), OBTIDOS conforme §1º do Art. 26 do Decreto Municipal nº. 

16.746/2017, conforme Termo de Colaboração.  
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10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO* (a ser preenchido pelo Município): 

1ª Parcela 
Mês 1 

2ª Parcela 

Mês 4 

3ª Parcela 
Mês 7 

4ª Parcela 
Mês 10 

R$ 247.871,42 R$ 195.666,46 R$ 195.666,46 0 

*Os valores referentes a cada uma das parcelas serão definidos no momento de 

construção do Plano de Trabalho, em diálogo técnico entre a Organização da 

Sociedade Civil selecionada e a SMSP, a partir dos valores demonstrados pela 

orçamentação a ser apresentada pela OSC. 

TOTAL: R$639.204,34 

11. ASSINATURA DA OSC 

 

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2022. 

 

     

_______________________________________ 

FERNANDA FLAVIA DE SOUZA MARTINS  

DIRETORA 

 

12. APROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO 

 

Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 20__ 

 

 

____________________________________ 

Nome/Assinatura do Técnico Responsável/BM 
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