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ANEXO I - PLANO DE TRABALHO 

 

PLANO DE TRABALHO 2018 

1. DENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL PROPONENTE 

Razão Social: IA3 – Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano Artes e Aprendizagem 

Data da Criação: Legalmente Constituída em 15 de Setembro de 2008 CNPJ: 10.430.790/0001-07 

Inscrição no CMAS:  Inscrição N°.037  

Endereço: Avenida Edarge Vieira Marcondes, n°. 22 – Vista Alegre (Feital) 

Cidade:  Pindamonhangaba UF: SP 

CEP:  112.442-230 Email: fabiana@ia3.org.br 

DDD/Tel:  (12) 3637-5416 / (12) 3641-6608 FAX: 

Conta Corrente: 2689-0 Banco: N°. 104 - CEF Agência: 0330 

Nome do Representante Legal: Charles Silva Almeida 

CPF: 126.476.178-30 RG. 21.482.485-8 – SSP/SP 

Cargo: Presidente Função: Direção Geral e Representação Legal 

Endereço: Avenida Albuquerque Lins, N°. 900 – Apto 52 – Parque São Benedito – Pindamonhangaba/SP 

Início do Mandato: 30/05/2016 Fim do Mandato: 29/05/2019 

Nome do Técnico Responsável: Fabiana Rodrigues de Lima 

CPF: 296.594.278-59 RG:  32.264.866-X 

Formação Profissional: Bacharel em Administração de Empresas 

Cargo: Coordenadora de Projetos Senior Função: Coordenação Geral (Institucional/Projetos) 

Endereço:  Rua Governador Pedro de Toledo, 105 – Parque São Benedito – Pindamonhangaba/SP 
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2. TÍTULO 

 
Programa de Incentivo a Cultura e Socialização 

 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
( x ) Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para Crianças e Adolescentes. 
(    ) 0 a 6 anos 
( x ) 6 a 15 anos 
( x ) 15 a 17 anos 
(    ) Idoso 
 

(    ) Serviço de Proteção Especial Social a adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e 
de Prestação de Serviços à Comunidade.  

(    ) Programa Socioassistencial de Proteção Social 
Básica não tipificada pela Resolução 109/2019 que 
complemente o PAIF. 
 

(    ) Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com 
deficiência, idosas e suas famílias. 

(    ) Benefícios Eventuais. 
(    ) Cesta Básica 
(    ) Em Virtude de nascimento e/ou morte 
 

(    ) Serviço de Acolhimento Institucional. 
(    ) 0 a 11 anos 
(    ) 12 a 18 anos 
 
 

(    ) Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas 
em situação de Rua. 
 

(    ) Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos 
(    ) Grau I e II 
(    ) Grau III 
 

2.2 IDENTIFICAÇÕES DA AÇÃO E DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

 
Serviço de Proteção Social Básica: 
 
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para crianças e adolescentes de (6 a 15 anos) 
 
- Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para crianças e adolescentes (15 a 17 anos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacidade de Atendimento Pretendida:  
 
- 90 Beneficiários ao todo, distribuindo as vagas na seguinte 
proposta: 

a) Território de Abrangência do CRAS Araretama: 30 vagas – Destinação 
mínima de 60% das vagas para encaminhamentos do CRAS/CREAS e 
outras políticas públicas. 

b) Território de Abrangência do CRAS Cidade Nova: 60 vagas – Destinação 
de 60% das vagas para encaminhamentos do CRAS/CREAS e outras 
políticas públicas. 

 
 

- Valor de Referência por Usuário: R$ 81,97 
 
- Valor Anual Previsto: 88.527,60 
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2.4 DIAGNÓSTICOS DA REALIDADE 

Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado: Pindamonhangaba – SP, localizado 
no Vale do Paraíba, apresenta algumas das contradições inerentes ao modelo de desenvolvimento 
contemporâneo, baseado em alta tecnologia. Apresenta dentro do Vale do Paraíba (região com 2 milhões 
de habitantes) o maior PIB per capita e a menor renda per capita. Segundo dados do IBGE, tem 22,3% de 
miseráveis (a mais alta taxa do Vale), distribuídos em 10 regiões bem localizadas geograficamente. Os 
indicadores sociais e escolares nos mostram que os jovens e adolescentes da região estão mais expostos a 
situações de risco, bem como, a escolas de baixa qualidade. Estas condições tornam o universo cultural 
desse grupo extremamente pobre. Há uma fome de consumir arte e entretenimento, natural nesta fase da 
vida, porém, sem estímulos adequados, se consome apenas TV aberta e rádio local, o que estreita – e 
muito – as experiências culturais necessárias a formação e desenvolvimento integral do adolescente. 
Há poucas oportunidades e atividades de enriquecimento cultural e os projetos culturais em andamento 
não suprem a demanda do município.  
No Estudo Técnico 01/2013, promovido pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, através da 
Secretaria de Saúde e Assistência Social e do setor de Vigilância Socioassistencial, cujos dados alarmantes 
apontam a dificuldade financeira, desemprego e baixa remuneração, abandono escolar e transgressão 
entre jovens e adolescentes como de alta prioridade geral de vulnerabilidade por estar presente em vários 
bairros do território municipal, percebemos que ações como as do Programa de Incentivo à Cultura e 
Socialização podem contribuir para retirar o jovem da rua e do ócio, evitar a delinquência infanto-juvenil, 
ampliar os horizontes culturais, elevar a autoestima e contribuir para que outras habilidades adormecidas 
pelo contexto social a que são expostos, possam surgir e inclusive revelar talentos seja na área da música, 
do teatro. 
 

2.5 JUSTIFICATIVA 

Diversas características da condição de vida em que as pessoas se encontram podem ser indicadores das 
vulnerabilidades ou dos agravamentos que atingem as crianças e jovens e que podem afetar os vínculos 
familiares e sociais. Estudos apontam que características individuais, familiares, sociais e do território, tais 
como a pobreza, a violência doméstica e sexual, a negligência, o trabalho infantil, as deficiências e 
trajetórias de vidas nas ruas, a baixa formação escolar, associadas com outras possíveis dificuldades do 
ambiente, contribuem como fatores de agravamento dessas vulnerabilidades e muitas vezes resultam na 
marginalização. É reconhecida a complexa interação entre esses fatores e as dificuldades dos 
equipamentos sociais (CRAS e CREAS) em causar impacto de forma independente, sendo este o ponto de 
partida que justifica a necessidade de articulação com outros atores que possam auxiliar para a efetividade 
das políticas publicas nos territórios. Desta forma, a presente proposta se justifica como ponte entre a 
oferta pública de serviços e o público alvo que necessita desse apoio, uma vez que partimos do 
entendimento de que a cultura poderá ser a ferramenta para diálogo com esses jovens, permitindo assim a 
oferta do serviço de convivência e fortalecimento dos vínculos. Embasados na ideia de que a cultura é um 
elemento que nutre todo o processo de aprendizagem e que tem um papel de suma importância na 
formação de um individuo critico e socializado, ela socializa e fornece ideias para um aprendizado, mas 
eficiente. Como afirma Vygotsky: "A cultura cria formas especiais de comportamento, muda o 
funcionamento da mente e constrói andares novos no sistema de desenvolvimento do comportamento 
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humano...". A proposta apresentada busca a formação integral dos jovens, na construção da autonomia e 
do empoderamento que a curto prazo promova um espaço de convivência comunitária e desenvolvimento, 
e a longo prazo contribuição para a emancipação da situação de vulnerabilidade e na geração de melhores 
cidadãos, protagonistas que possam contribuir com o desenvolvimento social da comunidade e do 
município como um todo. 
 

2.6 OBJETIVO GERAL 

Proporcionar espaços de socialização e convívio, acesso a cultura e fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários, através de ações que promovam o desenvolvimento do protagonismo e da autonomia dos 
beneficiários, ofertando os caminhos para a obtenção das informações e ferramentas de caráter 
preventivo na redução de situações de risco em que as crianças e jovens entre 10 a 17 anos do município 
de Pindamonhangaba estão sujeitos. 
 

2.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
I – Disponibilizar 03 núcleos de atendimento a criança e o adolescente de 10 a 17 anos, em forma de 
espaço de convivência, fortalecimento de vínculos, criação de laços afetivos e desenvolvimento 
comunitário. 
 
II – Acolher e prestar atendimento a 250 jovens, proporcionando atividades lúdicas e de formação teatral, 
musical, dança, artes populares que promovam o desenvolvimento cognitivo, emocional, de comunicação, 
raciocínio lógico e relacional visando o desenvolvimento do seu protagonismo e autonomia e auxiliando no 
futuro o acesso aos programas de formação profissional, por conseguinte o mercado de trabalho. 
 
III – Promover a elevação dos horizontes musical e cultural dos jovens por meio da realização de 04 
apresentações públicas como resultado do produto cultural criado e construído pelos próprios 
jovens/beneficiários em formação de teatro e música. 
 
IV – Promover a participação cidadã e o protagonismo por meio do incentivo e realização de 02 atividades 
de cunho voluntário em beneficio da comunidade e demais entidades sociais. 
 
V – Contribuir com a melhora do comportamento escolar e rendimento escolar, por meio de atividades 
lúdicas que reforcem a aprendizagem de sala de aula, apoio pedagógico e acompanhamento psicossocial. 
 
VII – Promover o fortalecimento dos vínculos familiares  e comunitários através de encontros mensais com 
pais e familiares dos beneficiários para apresentar, discutir e orientar temas pertinentes ao cotidiano das 
famílias. 
 
 
 
 



 

 
Instituto IA3.ORG 

Rua Edarge Vieira Marcondes , 

22– Vista Alegre 

12442-230 Pindamonhangaba 

SP – Brasil 

Site: www.ia3.org 

Tel +55 12 3637 5416 

 

 

 
 
 

2.8 PÚBLICO ALVO 

Perfil da População Atendida Critérios de Seleção Formas de Acesso 
 
Crianças e adolescentes entre 10 
e 17 anos, em situação de 
vulnerabilidade social, 
decorrentes da pobreza, do 
precário ou nulo acesso aos 
serviços públicos, da fragilidade 
de vínculos de pertencimento e 
sociabilidade e/ou qualquer 
outra situação de 
vulnerabilidade e risco social, 
residentes nos territórios de 
abrangência dos CRAS Cidade 
Nova e Araretama. 

 
i. Crianças e adolescentes do 

contexto de famílias em 
processo de reconstrução de 
autonomia; 

ii. Crianças e adolescentes do 
contexto de famílias em 
processo de reconstrução de 
vínculos; 

iii. Crianças e adolescentes de 
famílias inseridas em serviços 
socioassistenciais; 

iv. Crianças e adolescentes de 
famílias inseridas em 
programas de transferência de 
renda. 

 
Obs: Em caso de vagas 
remanescentes, essas poderão ser 
disponibilizadas para a população 
em geral, mesmo que se 
encontrarem fora do critério de 
seleção, porém com interesse 
genuíno em sua participação. 
 

 

( X ) Procura espontânea 

( X ) Encaminhamentos da rede 
socioassistencial 

( X ) Encaminhamentos de outras políticas 
setoriais 

(  X ) Encaminhamentos dos Sistemas de 
Garantia de Direitos e de Justiça. 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

N°. Atividade 
Responsável 

pela Ação 
N°. de 

Atendidos 
Divisão por 

Grupos 

Cronograma 

Duração Periodicidade 

1. Encontros regulares e em grupo, organizados 
em percursos, para o fortalecimento de 
vínculos sociais, visando munir a criança e o 
adolescente de ferramentas para seu 
desenvolvimento e emancipação quanto à 
situação de vulnerabilidade. 

Assistente 
Social 

250  
 

Sim. No máximo 
30 beneficiários 

por grupo. 

3 horas 1 encontro 
por semana 

2. Encontros de Fechamento realizados ao final 
de cada percurso, com o objetivo de 
fomentar o espaço para a livre expressão de 
opiniões sobre os temas trabalhados, avaliar 
o que foi absorvido pelo grupo, ao mesmo 

Assistente 
Social 

250 Sim. No máximo 
30 beneficiários 

por grupo. 

6 horas Trimestral 
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tempo em que se reforçam os pontos mais 
importantes do percurso. 

3. Atividades de Socialização e Serviços que 
acontecerão em complemento aos 
encontros regulares de convivência, de 
forma continua e progressiva podendo em 
determinados momentos acontecer de 
maneira interdisciplinar em relação aos 
temas dos percursos. Essas atividades serão 
pautadas em experiências lúdicas e culturais, 
através das oficinas de musica e de 
experimentação teatral, na busca de 
proporcionar a ampliação da capacidade de 
comunicação, organização das ideias, 
emoções e a busca pelos objetivos, além de 
oficinas de reforço escolar e educação 
ambiental. 
 

Orientador 
Social 

250 Sim. Será 
dividido em 

conformidade 
com os 

interesses dos 
alunos 

participantes do 
serviços. 

De 3 a 6 
horas 

Semanais 

4. Ações Comunitárias, entendendo-se por elas 
um conjunto de atividades, programadas 
com a duração de em média 2 a 4 horas, em 
caráter de evento comemorativo. As oficinas 
acontecerão ao final de cada semestre, com 
o intuito de apresentar aos familiares e a 
comunidade os resultados desenvolvidos 
durante aquele período de convivência. 
Além da exposição dessas atividades, será 
oferecido para a comunidade outros tipos de 
serviços, que poderão ser oficinas de 
artesanato,  apresentação de teatro, 
apresentação musical, serviços como corte 
de cabelos, entre outros, podendo essas 
contar inclusive com parcerias externas.  
 

Assistente 
Social 

500 Sim. Será feito 
uma oficina em 
cada região de 

atendimento do 
projeto. 

2 a 4 
horas 

Semestral 

5. Proporcionar encontro sócio familiar com os 
pais e/ou responsável legal dos beneficiários, 
com o objetivo de criar um espaço acolhedor 
e de apoio às famílias, onde serão tratados 
de assuntos diversos sobre o cotidiano dos 
lares, dificuldades e formas de superação, 
direitos e deveres do cidadão (onde buscar 
apoio na rede socioassistencial), entre 
outros assuntos que forem surgindo por 
própria demanda do grupo. A instituição 
disponibilizará também a oportunidade de 
escutas individuais quando se fizerem 
necessárias, e encaminhamento para o CRAS 
de referência e CREAS em caso de 
necessidade de acompanhamento. 

Assistente 
Social 

250 Sim. Será feito 
uma reunião em 
cada região de 

atendimento do 
projeto.  

2 horas 1encontro 
por mês 
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6. Desenvolver atividades de convívio 
comunitário, de forma a incentivar o 
protagonismo, a responsabilidade social, a 
cidadania, senso crítico e valores éticos, 
através da organização de 04 eventos 
durante o ano, onde os beneficiários  
possam se apresentar em escolas e creches, 
levando entretenimento, praticando a 
cidadania, sendo multiplicador e exemplo 
para outros jovens. 
 

Assistente 
Social 

250 
beneficiários 

mais os 
alunos das 

escolas 
atendidas 

Sim. As 
atividades serão 

dividas em 
apresentação 

teatral e 
apresentação 

musical. 

1 hora 
por  

apresent
ação 

Anual 

3.1 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

METAS INDICADORES MEIOS DE VERIFICAÇÃO 
Contribuir com a diminuição da 
segregação lar/família  e 
consequentemente da segregação 
de crianças e adolescentes 
(assegurado o direito à convivência 
familiar comunitária), através do 
auxílio ao desenvolvimento do 
protagonismo familiar, com pais 
envolvidos, participativos na 
educação e desenvolvimento de 
seus filhos e envolvidos na busca 
pela melhora relacional. 
 

a) "0"criança beneficiária do projeto 
em situação de institucionalização 
durante o período do projeto. 
 
b) 75% das famílias participando das 
reuniões mensais. 

a) Relatório de atendimento psicossocial. 
b) Relatório de Atividades dos projetos. 
c) Lista de presença nas mensais com pais e 
responsáveis.  
d) Depoimento das famílias. 

Aquisição de conhecimentos 
(beneficiários) quanto aos serviços 
socioassistenciais e setoriais, em 
especial das políticas de educação, 
saúde, cultura, esporte e lazer, 
existente no território e que 
contribua para o usufruto dos 
usuários aos demais direitos. 

a) 75% dos beneficiários participantes 
do projeto com as aquisições 
necessárias. 
b) Identificação de 50% dos jovens na 
utilização dos serviços 
socioassistenciais e setoriais.  

a) Relatório de Atividades; 
b) Avaliação das atividades. 
c) Conciliação de informações com o CRAS que 
permita a informação de quais são os 
atendidos em comum, identificando em quais 
programas estão inseridos. 
d) Visita social com dados de identificação de 
outras ofertas do território a qual o 
beneficiário está envolvido (esporte, lazer, 
etc.). 

Aquisição do conhecimento quanto 
aos direitos e deveres e a 
participação cidadã, estimulando o 
desenvolvimento do protagonismo 
dos usuários. 

a) 75% dos beneficiários participantes 
do projeto com conhecimentos 
adequados quanto aos seus direitos e 
deveres. 
 

a) Relatório de Atividades; 
b) Avaliação das atividades. 

Indivíduos munidos de 
autoconhecimento, potencialização 
da autoestima, aliadas a aquisição 
de autoconfiança, autonomia e 
sentimento de importância diante 
da própria vida. 

a) 60% dos beneficiários participantes 
do projeto apresentam aquisição dos 
poderes identitários.  

a) Aplicação da escala de autoestima de 
Rosemberg (no ínicio, meio e fim), 
b) Relatos e evidências trazidos pelos 
beneficiários, 
c) Relatório dos encontros Regulares (Oficinas 
de Desenvolvimento das Relações Humanas e 
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Cidadania);  
d) Resultado dos Encontros de Fechamento. 

Aquisição ou reforço de 
conhecimentos gerais, tais como 
português, matemática, educação 
ambientais e atividades de lazer, 
com vistas ao desenvolvimento de 
novas sociabilidades e como 
resultado das atividades de 
socialização e serviços. 

a) 40% dos beneficiários participantes 
do projeto apresentam melhora no 
desenvolvimento escolar.  
b) Identificação em 50% dos jovens na 
mudança na escrita e na leitura, 
implicando aquisição da interpretação 
de textos, observados nas atividades 
do projeto; 
c) Identificação em 50% dos jovens no 
estabelecimento do raciocínio lógico 
nas atividades diárias do projeto.  

a) Relatório de Atividades,  
b) Avaliação das atividades. 
c) Avaliação boletim escolar. 
d) Reunião de desenvolvimento pedagógico 
entre equipe e pais. 
e) Depoimentos dos familiares. 

Visibilidade ao programa e suas 
iniciativas por meio de divulgação 
periódica nos diversos meios. 

a) Mínimo de 01 publicação mensal 
das atividades do projeto, 
evidenciando os resultados e seus 
parceiros. 
  

a) Relatório de atividades. 
b) Histórico das publicações em redes sociais e 
mídias locais. 

4. RECURSOS FISICOS E MATERIAIS 

Polo Feital 

N°. Tipo Qt Descrição do Uso no Serviço 

1. 
Sala de aula com estrutura de lousa e carteiras com 
acomodação para até 30 alunos confortavelmente. 

1 Realização das atividades do serviço. 

2. 
Sala de aula com estrutura de lousa e carteiras com 
acomodação para até 15 alunos confortavelmente. 

2 Realização das atividades do serviço. 

3. 
Sala de ensaio/reuniões  com estrutura de cadeiras 
empilháveis com acomodação para até 50 
alunos/visitantes confortavelmente. 

1 Realização das atividades do serviço. 

4. 
Salas divididas por naipes musicais com capacidade para 
25 pessoas. 

3 Realização das atividades do serviço 

4. Datashow 2 Material audiovisual para trabalhar os conteúdos. 

5. Sala de Informática com 20 computadores 1 Atividades de pesquisa e de inclusão digital. 

6. Refeitório 1 Intervalo para lanche dos beneficiários. 

7. Maquina fotográfica/filmadora 1 Registro das atividades do projeto. 

8. 
Instrumentos musicais (instrumentos para os naipes: 
sopro metais, sopro madeiras, cordas agudas e 
friccionadas). 

Vários 
Atividades de Socialização e Serviços, voltados 
para o ensino musical. 

9. Guarda-roupas de Figurinos 1 
Atividades de Socialização e Serviços, voltados 
para o ensino teatral. 

10 Copiadora 1 Impressão de materiais do programa 
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Polo Araretama 

N°. Tipo Qt Descrição do Uso no Serviço 

1. 
Sala de aula com estrutura de lousa e carteiras com 
acomodação para até 30 alunos confortavelmente. 

2 Realização das atividades do serviço. 

2. 
Sala de ensaio/reuniões com estrutura de cadeiras 
empilháveis com acomodação para até 50 
alunos/visitantes confortavelmente. 

1 Realização das atividades do serviço. 

3. Datashow 2 Material audiovisual para trabalhar os conteúdos. 

4. Sala utilizada para o lanche  1 Intervalo para lanche dos beneficiários. 

5. Maquina fotográfica/filmadora 1 Registro das atividades do projeto. 

6. Instrumentos musicais (violão) 20 
Atividades de Socialização e Serviços, voltados 
para o ensino musical. 

7. Copiadora 1 Impressão de materiais do programa 

4. Cozinha/Refeitório  1 Intervalo para lanche dos beneficiários. 

 

Nº Função Vínculo Carga Horária (Semanal) Salário Base Atividade Desenvolvida

1 Assistente de Polo CLT 44 Horas Semanais R$ 1.600,00 por mês

Apoio nas atividades administrativas financeiras do polo, além de 

atendimento, acompanhamento de matrículas, faltas, documentação dos 

beneficiários).

2 Auxiliar de Limpeza e Serviços Gerais RPA/PJ 15 Horas Semanais R$ 15,00 por hora
Apoio nas atividades de limpeza e conservação dos polos para a 

execução das oficinas e atividades administrativas.

3 Orientador Social - Reforço Escolar RPA/PJ 25 Horas Semanais R$ 15,00 por hora

Responsável pelo acompanhamento e aplicação de oficinas de reforço 

escolar aos jovens participantes do programa, para que assim, possam 

aliar o aprendizado de uma nova oficina com o aprimoramento de seu 

desempenho escolar.

4 Assistente Social CLT 44 Horas Semanais R$ 2.000,00 por mês
Responsável pela aplicação do programa Oficinas de Desenvolvimento 

Humano.

5 Orientador Social - Naipes Musicais RPA/PJ 20 Horas Semanais R$ 15,00 por hora

Responsável pela aplicação das oficinas de música, ensinando seus 

instrumentos e apoiando com o treinamento dos jovens para 

apresentações musicais através de orquestras e canto coral.

6 Orientador Social - Teatro RPA/PJ 30 Horas Semanais R$ 15,00 por hora
Responsável pela aplicação das oficinas teatrais, compreendendo os 

diversos elementos que o compõem para a montagem de uma peça.

7 Produtor Cultural/Coordenador de Projetos PJ 40 Horas Semanais R$ 2.500,00 por mês

Responsável pelo planejamento e monitoramento das oficinas de 

dramaturgia, desenvolvimento de texto, roteiro, maquiagem e demais 

atividades necessárias para a execução e apresentação dos espetáculos.

5. Recursos Humanos

 
 

6. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 

 
As atividades financeiras serão apresentadas para monitoramento e avaliação, através de prestações de 
contas, que poderão ser mensais, por parcelas ou ainda de outras formas em conformidade com os 
alinhamentos realizados entre a OSC e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba através dos 
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departamentos responsáveis. 
 
 

 

Nº Tipo de Despesa Tipo de Verba Custo Mensal Previsto Custo Anual Previsto

1 Alimentação (Beneficiários e Colaboradores) Municipal/Estadual R$ 180,00 R$ 2.160,00

2 Aluguel Municipal/Estadual R$ 500,00 R$ 6.000,00

3 Apresentação Pública (Locação de estrutura, vídeo e iluminação) Municipal/Estadual R$ 95,00 R$ 1.140,00

4 Cenário Municipal/Estadual R$ 125,00 R$ 1.500,00

5 Comunicação Gráfica Municipal/Estadual R$ 210,00 R$ 2.520,00

6 Despesas com Comunicação (Internet e Telefone) Municipal/Estadual R$ 250,00 R$ 3.000,00

7 Despesas Prediais (Água e Energia) Municipal/Estadual R$ 200,00 R$ 2.400,00

8 Ingressos (Viagem Cultural/Visita Técnica) Municipal/Estadual R$ 40,00 R$ 480,00

10 Manutenção e Reparos (Espaço Físico e Equipamentos) Municipal/Estadual R$ 130,00 R$ 1.560,00

11 Material de Consumo (Escritório, Limpeza e Pedagógico) Municipal/Estadual R$ 125,00 R$ 1.500,00

12 Recursos Humanos e Encargos Municipal/Estadual R$ 5.012,75 R$ 60.153,00

14 Ticket Alimentação - Conforme Lei Municipal/Estadual R$ 40,00 R$ 480,00

15 Transporte - Documentos e Equipamentos Municipal/Estadual R$ 80,00 R$ 960,00

16 Transporte - Van - Microônibus (visitas técnicas e culturais) Municipal/Estadual R$ 191,55 R$ 2.298,60

17 Uniformes e Figurinos Municipal/Estadual R$ 155,00 R$ 1.860,00

18 Vale Transporte/Auxílio Combustível Municipal/Estadual R$ 43,00 R$ 516,00

R$ 7.377,30 R$ 88.527,60

9 Instrumentos Musicais (cordas, metais e percursão) Fonte Própria R$ 4.000,00 R$ 48.000,00

13

Recursos Humanos e Encargos (Assistente Social, INSS e 

Orientador Social - Reforço Escolar) Fonte Própria R$ 2.926,40 R$ 35.116,80

R$ 6.926,40 R$ 83.116,80

R$ 14.303,70 R$ 171.644,40Total Geral

Total (Contrapartida)

6 Plano de Aplicação Financeira

6.1 Despesas

Total (Financiamento da Parceria)

Concedente (Co-financiamento)

Proponente (Contrapartida)
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DESPESA 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

Material Consumo Diversos           85,00           85,00           85,00           85,00           85,00           85,00           85,00           85,00           85,00           85,00           85,00           85,00 

Material Didático Pedagógico           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00 

Uniformes projeto (90 x 17,00)           70,00           70,00           70,00           70,00           70,00           70,00           70,00           70,00           70,00           70,00           70,00           70,00 

Figurino           85,00           85,00           85,00           85,00           85,00           85,00           85,00           85,00           85,00           85,00           85,00           85,00 

Cenário         125,00         125,00         125,00         125,00         125,00         125,00         125,00         125,00         125,00         125,00         125,00         125,00 

Material - Manutenção e Reparos           60,00           60,00           60,00           60,00           60,00           60,00           60,00           60,00           60,00           60,00           60,00           60,00 

Alimentação         180,00         180,00         180,00         180,00         180,00         180,00         180,00         180,00         180,00         180,00         180,00         180,00 

Ingressos (Viagem Cultural / Visita

Técnica)
          40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00 

Aluguel (espaço p/ atend. do serviço)

- Feital
        500,00         500,00         500,00         500,00         500,00         500,00         500,00         500,00         500,00         500,00         500,00         500,00 

Internet Banda Larga         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00 

Telefone         150,00         150,00         150,00         150,00         150,00         150,00         150,00         150,00         150,00         150,00         150,00         150,00 

Energia         150,00         150,00         150,00         150,00         150,00         150,00         150,00         150,00         150,00         150,00         150,00         150,00 

Água           50,00           50,00           50,00           50,00           50,00           50,00           50,00           50,00           50,00           50,00           50,00           50,00 

Vale Transporte (Usuários)               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   

Vale Transporte - Conforme

Lei/Auxílio Combustível
          43,00           43,00           43,00           43,00           43,00           43,00           43,00           43,00           43,00           43,00           43,00           43,00 

Ticket Alimentação - Conforme Lei           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00           40,00 

Transporte - Van - Microônibus

(visitas técnicas e culturais)
        191,55         191,55         191,55         191,55         191,55         191,55         191,55         191,55         191,55         191,55         191,55         191,55 

Divulgação das Ações Educativas do

Programa (diagramação, impressão

e/ou publicidade em midias)

        100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00 

Vídeo, registro fotográfico atividades
        110,00         110,00         110,00         110,00         110,00         110,00         110,00         110,00         110,00         110,00         110,00         110,00 

Transporte de documentos e

equipamentos
          80,00           80,00           80,00           80,00           80,00           80,00           80,00           80,00           80,00           80,00           80,00           80,00 

Apresentação Pública (locação

estrutura, aúdio, video e iluminação,

entre outros)

          95,00           95,00           95,00           95,00           95,00           95,00           95,00           95,00           95,00           95,00           95,00           95,00 

Produtor Cultural / Coord. Projetos

Culturais
      1.213,33       1.213,33       1.213,33       1.213,33       1.213,33       1.213,33       1.213,33       1.213,33       1.213,33       1.213,33       1.213,33       1.213,33 

Orientador Social - Teatro       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00 

Orientador Social - Naipes Musicais       2.000,00       2.000,00       2.000,00       2.000,00       2.000,00       2.000,00       2.000,00       2.000,00       2.000,00       2.000,00       2.000,00       2.000,00 

Orientador Social - Reforço Escolar               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   

Axiliar de Limpeza e Serviços Gerais

(Prestador de Serviços)
        225,00         225,00         225,00         225,00         225,00         225,00         225,00         225,00         225,00         225,00         225,00         225,00 

Técnico Som e Vídeo (PJ e PF)           95,00           95,00           95,00           95,00           95,00           95,00           95,00           95,00           95,00           95,00           95,00           95,00 

Mão de Obra - Manutenção e Reparos

(PJ e PF)
          70,00           70,00           70,00           70,00           70,00           70,00           70,00           70,00           70,00           70,00           70,00           70,00 

Assistente Social               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   

Assistente de Polo         364,00         364,00         364,00         364,00         364,00         364,00         364,00         364,00         364,00         364,00         364,00         364,00 

13º Salário           31,83           31,83           31,83           31,83           31,83           31,83           31,83           31,83           31,83           31,83           31,83           31,83 

Férias           40,44           40,44           40,44           40,44           40,44           40,44           40,44           40,44           40,44           40,44           40,44           40,44 

Prevência Social (CLT)               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   

Previdência Social (RPA)               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   

Fundo de Garantia           38,35           38,35           38,35           38,35           38,35           38,35           38,35           38,35           38,35           38,35           38,35           38,35 

PIS            4,79            4,79            4,79            4,79            4,79            4,79            4,79            4,79            4,79            4,79            4,79            4,79 

    7.377,30     7.377,30     7.377,30     7.377,30     7.377,30     7.377,30     7.377,30     7.377,30     7.377,30     7.377,30     7.377,30     7.377,30 

6. Plano Aplicação Financeira

Total

6.2 Cronograma de Desembolso
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7. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL, TÉCNICO RESPONSÁVEL E PROFISSIONAIS 
RESPONSÁVEIS PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
Nome: Charles Silva Almeida 
Data: 06/12/2017 
 
 
 
Assinatura: ___________________________________________________________________________ 

Charles Silva Almeida 
Presidente 

 
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO/PROGRAMA/BENEFÍCIO SOCIOASSISTÊNCIAL 
 
Nome: Fabiana Rodrigues de Lima 
Data: 06/12/2017 
 
 
 
Assinatura: ___________________________________________________________________________ 

Fabiana Rodrigues de Lima 
Coordenadora Geral de Projetos 

 
 

 
RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Nome: Renan Palma Taveira 
Data: 06/12/2017 
 
 
 
Assinatura: ___________________________________________________________________________ 

Renan Palma Taveira 
Assistente Financeiro 

 

 


