
                                                                                                                                                            
                                                                

PARTE 1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL PROPONENTE 

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: CNPJ: 

IA3 INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO A ARTES E APRENDIZAGEM 10.430.790/0001-07 

DATA CRIAÇÃO/FUNDAÇÃO: Nº INSCRIÇÃO CMAS: Nº INSCRIÇÃO CMDCA: 

15/05/2008 037 008 

ENDEREÇO: 

AV. EDARGE VIEIRA MARCONDES, 22 – VISTA ALEGRE/FEITAL 

CIDADE UF CEP DDD/TEL EMAIL 

PINDAMONHANGABA SP 12442-230 (12) 3637-5416 3637-6608 guilherme.donegatti@ia3.org.br 

CONTA CORRENTE Nº BANCO/AGÊNCIA PRAÇA DE PAGAMENTO 

2690-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL – AG. 0330 PINDAMONHANGABA 

NOME DO RESPONSÁVEL CPF: 

CHARLES SILVA ALMEIDA 126.476.178-30 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CARGO FUNÇÃO 

21.482.485-8 – SSP/SP PRESIDENTE DIREÇÃO E REPRESENTAÇÃO LEGAL 

ENDEREÇO: CEP: 

AV. ALBUQUERQUE LINS, 900 - APTO 52, CAMPO ALEGRE, 
PINDAMONHANGABA-SP. 

12410-030 

NOME DO REPRESENTANTE TÉCNICO DA ORGANIZAÇÃO CPF: 

GUILHERME DONEGATTI DE CARVALHO 409.147.038-62 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CARGO FUNÇÃO 

48.735.112-5 – SSP/SP COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS COORDENAÇÃO GERAL  

NOME DO COORDENADOR DO PROJETO CPF: 

GUILHERME DONEGATTI DE CARVALHO 409.147.038-62 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CARGO FUNÇÃO 

48.735.112-5 – SSP/SP COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS COORDENAÇÃO GERAL 

 



                                                                                                                                                            
                                                                

HISTÓRICO 

 
O Instituto IA3.ORG foi fundado em maio de 2008 e legalmente constituído em setembro do mesmo ano. Nasceu 
sob o desafio de empreender múltiplos projetos em benefício da criança e do adolescente. Atua nas áreas de 
qualificação profissional, geração de renda, intervenção ambiental, ampliação dos horizontes culturais e atividades 
de cunho esportivo. Busca-se com a pluralidade de opções, atender jovens com diversas expectativas individuais 
de modo a atrair um número significativo de beneficiários e, por conseguinte, promover um impacto significativo 
na comunidade onde atuamos e nos indicadores que norteiam nosso trabalho. 
 
O Instituto IA3.ORG iniciou suas atividades no bairro do Feital apenas com programa de qualificação profissional 
que desde o início já visava à formatação para atuação através da Lei da Aprendizagem. Em 2009, deu início ao 
programa para o-jovem, além de iniciativas de educação ambiental. Em 2012, deu início as iniciativas de geração 
de renda e em 2013 o fortalecimento das iniciativas cultura e socialização através da estruturação dos projetos 
Contraponto e Atores Sociais. Os programas foram expandidos e atualmente com as diversas parcerias, temos 
núcleos de atendimento em três pontos da cidade. Feital que atende os bairros de abrangência do CRAS Cidade 
Nova. Castolira e Araretama que atendem a abrangências dos CRAS respectivos a essas regiões.  
 
Em seus primeiros 10 anos de existência por meio do programa Educação para o Trabalho prestou atendimento e 
qualificação a 1.685 beneficiários, sendo 268 por meio do Projeto Vem Ser, 429 por meio do projeto Primeiros 
Passos e 988 pelo projeto Aprendiz, sendo este último responsável pela inserção de 283 jovens no mercado formal 
de trabalho por meio da Lei da Aprendizagem. 
 
Temos como atuais financiadores dos nossos projetos as empresas Gerdau S/A, Novelis S/A, Accor Hotels, além de 
associados mantenedores.  
 
E como parceiros do Programa de Aprendizagem que contratam nossos aprendizes as empresas: 
 

 
 

 
 
 



                                                                                                                                                            
                                                                

2.2 CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA - EIXO TEMÁTICO 

 
Ações de enfrentamento à inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal 

 
a) Projetos voltados à formação/qualificação profissional do adolescente e de apoio à entrada no mercado de 
trabalho, possibilitando a geração de renda; 
 
b) Projetos com base na Lei da Aprendizagem nº 10.097/00, que permitam a formação técnica profissional e 
metódica de jovens entre 14 e 18 anos, dentro dos princípios da proteção integral do adolescente garantido pela 
legislação brasileira. 
 

 

2.3 IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO 

 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO 
O Programa de Educação para o Trabalho é composto por um grupo de projetos que executados de modo 
coordenado tem como princípio o mesmo objetivo e impacto social; a preparação, formação, qualificação para o 
trabalho. A estratégia de se agrupar esses projetos em um único programa busca direcionar o foco da gestão para 
um melhor aproveitamento dos recursos e aumento do impacto, além de facilitar a execução e gestão dos 
processos administrativos. Tem como premissa o desenvolvimento humano e a transformação social utilizando 
como ferramenta as oportunidades geradas pela qualificação profissional, com foco na formação de adolescentes. 
Visa apoiar o acesso ao mercado de trabalho através da educação para o empreendedorismo, buscando o 
despertar do espirito empreendedor e apresentando formas alternativas de geração de renda, assim como a 
formação técnica profissional e metódica baseada na lei N°. 10.097/00 – Lei da Aprendizagem.  
 
Programa de Aprendizagem: Programa socioassistencial de capacitação profissional metódica que, através da Lei 
do Aprendiz, visa promover o acesso de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social da cidade de 
Pindamonhangaba ao mercado formal de trabalho. Acontece através do Projeto Aprendiz na Empresa, e apresenta 
metodologia de inclusão social que visa colaborar para reduzir a extrema pobreza e gerar oportunidades de 
transformação social. Esta metodologia se apoia em seis premissas principais:  
 

i. Um processo cuidadoso de seleção de jovens, que leva em conta seu grau de vulnerabilidade, 
inclinações e interesses; 

ii. Um processo preliminar de informação e orientação, como forma de ampliar a visão e entendimento 
dos jovens quanto às oportunidades de trabalho relacionadas aos cursos, aumentando assim as 
chances de decisão consciente dos jovens quanto ao real interesse de fazer o curso; 

iii. Identificação de potencialidades e vocações, alterando os paradigmas que têm garantido a 
perpetuação da pobreza. 

iv. Formação do indivíduo e qualificação profissional.  
v. Inserção no mundo do trabalho, aumento da renda familiar. 

vi. A formação de uma rede de apoio à inserção laboral dos jovens, que cuida da divulgação do programa 
junto a empresas e empresários pertencentes às cadeias produtivas ligadas às áreas de qualificação 
dos cursos, e que acompanha o percurso profissional dos jovens por um período de pelo menos 24 
meses após conclusão dos cursos. 
 

O programa se diferencia de outros projetos semelhantes por incorporar em sua estratégia três eixos de 
desenvolvimento: 
 
 
 

 



                                                                                                                                                            
                                                                

I) Módulo Desenvolvimento Humano: Com objetivo de munir os adolescentes de ferramentas para sua 
emancipação da condição vulnerável perante a sociedade, enquanto aguardam pela oportunidade de 
trabalho, participam de oficinas de inclusão digital, desenvolvimento humano, comunicação oral e 
escrita, matemática e raciocínio lógico, temas transversais relacionados ao protagonismo juvenil, 
empreendedorismo, economia solidária, responsabilidade socioambiental e cidadania.  
 

II) Módulo Específico: A formação profissional metódica em: a) Assistente Administrativo; b) Operadores 
do Comércio em Lojas e Mercado - Repositor de Mercadorias; c) Alimentadores de Linha de Produção.  

 
III) Programa de Educação Continuada: Após concluírem o módulo de aprendizagem os adolescentes são 

incentivados a participar de oficinas com temas específicos, bem como, ter acesso a programas de 
orientação vocacional. O programa de Educação Continuada tem por objetivo: a) colaborar com a 
inserção dos jovens remanescentes que não conseguiram conquistar sua primeira colocação durante 
o módulo desenvolvimento humano; b) garantir a manutenção/permanência do jovem que já está 
atuando no mercado de trabalho; c) incentivar e promover para que o jovem tenha interesse em dar 
continuidade aos estudos e se manterem vinculados a Instituição em um processo contínuo de 
desenvolvimento enquanto alcançam a maturidade. 

 
Abaixo a representação gráfica da organização dos Programas de Educação para o Trabalho: 

 

 
 

Figura 1 – Programa de Educação para o Trabalho - Imagem parcial da Estrutura de Gestão de Projetos do Instituto IA3.ORG 

 

 

2.4 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE  

 
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. 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” como de alta prioridade geral de vulnerabilidade, estando presente 
em todo território municipal. Observamos ainda no diagnóstico sócio territorial, que os bairros do Castolira e 
Araretama são classificados como “prioridade muito alta” no indicador “Nível de Atenção” e o bairro do Feital é 
considerado como de “prioridade alta”, sendo essas justamente as áreas de atuação do programa. No que se refere 
a “Nível de atenção para o Trabalho”, todos os bairros são considerados como prioridade muito alta, podendo ser 
observado no indicador “Vulnerabilidades Sociais Relacionadas ao Trabalho e Renda” que em média 60% da 
população do Castolira e do Araretama apresentam renda per capta máxima de ½ salário mínimo e no bairro do 
Feital, 37,5% dos domicílios apresentam renda máxima de ½ salário mínimo e 35% de no máximo um salário 
mínimo.  
 



                                                                                                                                                            
                                                                

O público jovem, foco e prioridade de atendimento do programa o “trabalho e Renda” é uma das maiores 
preocupações na vida dos jovens em qualquer estratificação social. Se voltarmos o olhar para o segmento mais 
vulnerável dessa população; sem acesso a uma qualificação de qualidade, associado a conquista do 
autoconhecimento e identificação de sonhos e objetivos, estes jovens ficam sem opção de "escolha". Motivados 
pela necessidade de obter renda para subsistência própria e/ou da família, ou acesso aos bens impostos a todos 
pela sociedade do consumo, esse grupo sem um apoio acaba sendo invariavelmente inserido em atividades 
precárias, a grande maioria na informalidade, sem nenhuma proteção e expectativa de futuro. No município de 
Pindamonhangaba fala-se de um contingente de +- 10.000 jovens no município. A descrença nos estudos como 
propulsor de melhores condições de vida no futuro, considerando o agravante que muitas vezes a escola é mais 
entediante do que motivadora e criativa, não lhes é garantida a oportunidade ao trabalho decente. Uma das 
possibilidades de quebrar este paradigma é criar condições para estes jovens conquistem o 1o emprego, momento 
em que passam a ter acesso a um novo grupo de compartilhamento, dialogo social e reflexão, onde são 
incentivados a dar continuidade aos estudos e acessar o ensino superior, como alternativa de conquistar maior 
empregabilidade e sucesso profissional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 JUSTIFICATIVA 

 
As relações em contexto de vulnerabilidade social geram crianças, adolescentes e famílias passivas e dependentes, 
com a autoestima consideravelmente comprometida. Estes jovens e suas famílias internalizam como atributos 
negativos pessoais as falhas próprias de sua condição histórico-social. De forma circular e quase inevitável este 
ciclo se instala reforçando-se a condição de miséria, não só no nível material, como no nível afetivo. As pessoas, 
desde muito jovens, percebem-se como inferiores, incapazes, desvalorizadas, sem o reconhecimento social 
mínimo que as faça crer em seu próprio potencial como ser humano. A proposta do programa com formação 
técnico-profissional metódica organizada em níveis de complexidade e percursos, enriquecidas com atividades 
práticas e vivências dentro e fora da instituição, busca ampliar a visão do contexto político, social e econômico a 
que os adolescentes estão inseridos, buscando desenvolver pensamento crítico quanto a responsabilidade 
pessoal, social, senso de justiça e ética, propiciando uma quebra nesse ciclo perpetuado pelas fragilidades, 
redirecionando os jovens para outros caminhos que lhes permitam vislumbrar novas oportunidades ao lhes 
possibilitar e garantir o “direito à profissionalização e a proteção no trabalho”, conforme previsto na Lei 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, art. 69). Além disso: 
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a. São de interesse do poder público e da sociedade civil organizada a promoção, proteção e a defesa dos direitos 

da criança e do adolescente; 
 

b. A proposta apresentada relaciona-se em harmonia com as diretrizes e estratégias definidas pelo CMDCA para 
2020 e os objetivos do trabalho através dos Eixos Temáticos Edital Chamamento Público do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para atualização de projetos do Banco de Projetos 
FUMCAD; 

 
c. Esperamos com nosso trabalho, alterar os indicadores sociais, reduzindo significativamente os índices de 

vulnerabilidade juvenil, o rompimento da linha da extrema pobreza e falta de perspectiva de futuro das 
comunidades carentes, por meio da qualificação e inclusão de jovens para o exercício profissional e adequada 
inserção nas diversas modalidades e arranjos coletivos no mercado formal de trabalho, fazendo de 
Pindamonhangaba um modelo de iniciativas inovadoras na promoção do desenvolvimento social. 
 

 

2.6 OBJETIVO GERAL 

 
Gerar oportunidade de ingresso no mercado formal de trabalho e alternativas de renda a jovens e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social do munícipio, favorecendo a sua promoção e integração social. 
 

 

2.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
I – Capacitar tecnicamente jovens e adolescentes do município de Pindamonhangaba nas modalidades oferecidas 
pelo Programa de Aprendizagem. 
 
II – Promover inserção de jovens e adolescentes do município de Pindamonhangaba no mercado formal de 
trabalho pela Lei de Aprendizagem. 

 
III – Estimular o desenvolvimento psicossocial dos beneficiários atendidos pelo programa, com o objetivo de 
proporcionar ambiente de escuta, troca de experiências e vivências, convivência familiar e comunitário, e 
socialização. 
 
IV – Estimular o desenvolvimento da afetividade, solidariedade e respeito mútuo, com o objetivo de despertar o 
espirito solidário e atitude cidadã dos beneficiários, por meio de atividades de mobilização voluntária de cunho 
socioambiental. 
 
V – Promover manutenção do jovem na escola e elevação do nível escolar por meio da democratização da 
informação e incentivo a formação técnica e superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            
                                                                

2.8 PÚBLICO ALVO 

Perfil da população atendida Critérios de seleção 
Formas de acesso 

Obs.: Admite-se múltipla 
marcação. 

 
Pessoas a partir de 16 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 Centro, Cidade Nova, Castolira 
ou Araretama. 

 
i. Famílias em processo de 

reconstrução de autonomia; 
ii. Famílias em processo de 

reconstrução de vínculos; 
iii. Famílias inseridas em 

serviços socioassistenciais; 
iv. Famílias inseridas em 

programas de transferência 
de renda. 

 
Obs: Em caso de vagas 
remanescentes, essas poderão ser 
disponibilizadas para a população, 
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. 

 

2.9 NÚMERO DE VAGAS 

Total de vagas 
Percentual destinado a 

encaminhamentos realizados 
pelos CRAS ou pelo CREAS. 

Programa de Educação para o Trabalho: 
Programa de Aprendizagem: 40 vagas, sendo:  
 
Módulo Específico: 40 vagas  

 
Destina-se o percentual mínimo 
de 60% das vagas aos 
encaminhamentos realizados 
pelo CRAS ou pelo CREAS. 

 

2.10 TERRITORIALIZAÇÃO DA AÇÃO 

 
1. Identificar a área de abrangência entre as opções listadas na coluna da esquerda. Esta informação é de 
preenchimento obrigatório. 
2. A opção “Cobertura de todo o município”, na área de abrangência, está disponível apenas para os serviços de 
média e alta complexidade. 
3. Identificar na coluna da direita o(s) bairro(s), dentro da área de abrangência selecionada, em que será 
executada a ação proposta. Esta informação é de preenchimento obrigatório. 
 

Área de abrangência Bairro(s) em que será executada a ação. 

( X ) CRAS Araretama Araretama 

(    ) CRAS Castolira  

(    ) CRAS Centro  

( X ) CRAS Cidade Nova Feital 

(    ) CRAS Moreira César  

(    ) Cobertura de todo o município  



                                                                                                                                                            
                                                                

PARTE 3. MATRIZ DE PLANEJAMENTO 

3.1 (Cronograma, metas e indicadores de monitoramento das ações planejadas) 

 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DA META  

Meta Quantitativo Qualitativo 

1350h/ano de  oficina  de  capacitação técnica  do Programa de Aprendizagem  1350h Retenção beneficiários  participantes  

 
 

Objetivo 
específ ico 01:  

Capacitar  tecnicamente jovens  e adolescentes do município  de  Pindamonhangaba nas  modal idades oferecidas pelo  Programa 
de Aprendizagem.  

Ação 01  
Cronograma  

Metas  Indicadores  
de 

monitoramen
to 

Responsável  
pela 

execução  

Processos  Resultados  

Início  Término  
Duração e 

Per iodicidade  
Unidade Quantidade Unidade Quantidade 

Planejamento 
pedagógico das  

capacitações 
técnicas  

 
Al imentador de  

Linha de  
Produção  

Assistente 
Administrativo  

Operador de  
Comércio em 

Lojas  e 
Mercado e  

Repositor  de  
Mercadoria  

 
08/2020 

 
07/2021 

08 horas  por  
encontro 
 
01 atividade 
por semana 
 
05 semanas 
por mês 
 
12 meses  por  
ano 
 

 
 
 
 
 
 
 

Número de 
atividades  

 

 

 

 

60  
Número de 

horas  
8 

 
Número de 
encontros  
planejados  

no mês 
(100%) ;  

 
Número de 
horas por  

encontro no 
mês; 

 
Material  

pedagógico 
disponibi l iza

do 

Coord.  
Portfól io  e 
Programas 

 
Coord.  

Projetos  
Sócio  

Assistencial  
 

Mobi l izador  
de Parcerias  

e 
Recursos/Vol

untariado  
 

Técnicos 
Especial izado  

 

 
 



                                                                                                                                                            
                                                                

Ação 02  
Cronograma  

Metas  Indicadores  
de 

monitoramen
to 

Responsável  
pela 

execução  

Processos  Resultados  

Início  Término  
Duração e 

Per iodicidade  
Unidade Quantidade Unidade Quantidade 

Gestão de 
Projetos  e 
iniciativas  

 
Al imentador de  

Linha de  
Produção  

Assistente 
Administrativo  

Operador de  
Comércio em 

Lojas  e 
Mercado e  

Repositor  de  
Mercadoria  

 
08/2020 

 
07/2021 

06 horas  por  
encontro 
 
01 atividade 
por semana 
 
05 semanas 
por mês 
 
12 meses  por  
ano 
 

 
 
 
 
 
 
 

Número de 
atividades  

 

 

 

 

60  
Número de 

horas  
6 

 
Número de 
encontros  
planejados  

no mês 
(100%) ;  

 
Número de 
horas por  

encontro no 
mês; 

 
Relatórios de 
Monitoramen

tos e  de  
Prestações  

Coord.  
Portfól io  e 
Programas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            
                                                                

Objetivo 
específ ico 01:  

Capacitar  tecnicamente jovens  e adolescentes do município  de  Pindamonhangaba nas  modal idades oferecidas pelo  Programa 
de Aprendizagem.  

Ação 03 
Cronograma  

Metas  

Indicadores  de 
monitoramento  

Responsáv
el  

pela 
execução  

Processos  Resultados  

Início  Término  
Duração e 

Per iodicidade  
Unidade Quantidade Unidade Quantidade 

Executar  
oficinas de 
capacitação 

técnica,  em uso 
de plataformas  

digitais 
variadas 

 
Al imentador de  

Linha de  
Produção  

 
08/2020 

 
07/2021  

06 horas  por  
encontro 
 
01 encontro 
por semana 
 
05 semanas 
por mês 
 
12 meses  por  
ano 
 

Número de 
grupos  

01 

Número de 
pessoas 

atendidas  
por grupo  

6 

 
Número de 
encontros  

planejados  por  
grupos no mês  

(100%) ;  
 

Número de 
horas por  

encontro, por  
grupo no mês;  

 
Número de 

participantes  
por grupos  no 

mês (70%) ;  
 

Frequência dos 
participantes  

por grupo 
(70%).  

Técnicos 
Especial iza

do (4hs)  
 

Faci l i tador  
Voluntário  

(2hs)  
 
 

Número de 
oficinas no 

ano 
60 

Número de 
horas de 

atendimen
to no ano  

360 

  

 
 
 
 
 
 
 

       



                                                                                                                                                            
                                                                

 
Ação 04 

Cronograma  
Metas  Indicadores  

de 
monitoramen

to 

Responsável  
pela 

execução  

Processos  Resultados  

Início  Término  
Duração e 

Per iodicidade  
Unidade Quantidade Unidade Quantidade 

Executar  
oficinas de 
capacitação 

técnica,  em uso 
de plataformas  

digitais 
variadas 

  
 

Assistente 
Administrativo  

 
08/2020 

 
07/2021  

06 horas  por  
encontro 
 
01 encontro 
por semana 
 
05 semanas 
por mês 
 
12 meses  por  
ano 
 

Número de 
grupos  

01 

Número de 
pessoas 

atendidas  
por grupo  

28 

 
Número de 
encontros  
planejados  
por grupos  

no mês 
(100%) ;  

 
Número de 
horas por  
encontro, 

por grupo no 
mês; 

 
Número de 

participantes  
por grupos  

no mês 
(70%);  

 
Frequência 

dos 
participantes  

por grupo 
(70%).  

 

Técnicos 
Especial izado 

(4hs)  
 

Faci l i tador  
Voluntário  

(2hs)  
 

Número de 
oficinas no 

ano 
60 

Número de 
horas de 

atendimen
to no ano  

360 
  

 
 
 
 



                                                                                                                                                            
                                                                

Ação 05 
Cronograma  

Metas  Indicadores  
de 

monitoramen
to 

Responsável  
pela 

execução  

Processos  Resultados  

Início  Término  
Duração e 

Per iodicidade  
Unidade Quantidade Unidade Quantidade 

Executar  
oficinas de 
capacitação 

técnica,  em uso 
de plataformas  

digitais 
variadas 

 
Operador de  
Comércio em 

Lojas  e 
Mercado e  

Repositor  de  
Mercadoria  

 
08/2020 

 
07/2021  

06 horas  por  
encontro 
 
01 encontro 
por semana 
 
05 semanas 
por mês 
 
12 meses  por  
ano 
 

Número de 
grupos  

01 

Número de 
pessoas 

atendidas  
por grupo  

6 

 
Número de 
encontros  
planejados  
por grupos  

no mês 
(100%) ;  

 
Número de 
horas por  
encontro, 

por grupo no 
mês; 

 
Número de 

participantes  
por grupos  

no mês 
(70%);  

 
Frequência 

dos 
participantes  

por grupo 
(70%).  

 

Técnicos 
Especial izado 

(4hs)  
 

Faci l i tador  
Voluntário  

(2hs)  
 Número de 

oficinas no 
ano 

60 

Número de 
horas de 

atendimen
to no ano  

360  

 
 
 
 



                                                                                                                                                            
                                                                

 

Ação 06 
Cronograma  

Metas  Indicadores  
de 

monitoramen
to 

Responsável  
pela 

execução  

Processos  Resultados  

Início  Término  
Duração e 

Per iodicidade  
Unidade Quantidade Unidade Quantidade 

Planejar e 
Executar  

oficinas de 
Desenvolviment

o Pessoal , em 
uso de  

plataformas  
digitais 

variadas (se  
ainda em 

pandemia) ou 
presencialment

e (se após 
pandemia)  

 
04/2021 

 
06/2021 

06 horas  por  
encontro 
 
01 encontro 
por semana 
 
05 semanas 
por mês 
 
03 meses  por  
ano 
 

Número de 
grupos  

03 

Número 
de 

pessoas 
atendidas  

ao todo  

40 

 
Número de 
encontros  
planejados  
por grupos  

no mês 
(100%) ;  

 
Número de 
horas por  
encontro, 

por grupo no 
mês; 

 
Número de 

participantes  
por grupos  

no mês 
(70%);  

 
Frequência 

dos 
participantes  

por grupo 
(70%).  

 

 
Coord.  

Portfól io  e 
Programas 

 
Coord.  

Projetos  
Sócios  

Assistências  
 

Mobi l izador  
de Parcerias  
e Recursos  

 
 
 

Número de 
oficinas no 

período  
45 

Número 
de horas 

de 
atendimen
to no ano  

270  

 

 



                                                                                                                                                            
                                                                
DESCRIÇÃO RESUMIDA DA META  

Meta Quantitativo Qualitativo  

Inserção no Mercado de  Trabalho  40 beneficiários  Manutenção das vagas  existentes  

 

Objetivo 
específ ico 02:  

Promover inserção de jovens e adolescentes do muni cípio de Pindamonhangaba no mercado formal  de trabalho pela Lei  de  
Aprendizagem.  

Ação 01  
Cronograma  

Metas  

Indicadores  de 
monitoramento  

Responsável  
pela 

execução  

Processos  Resultados  

Início  Término  
Duração e 

Per iodicidade  
Unidade Quantidade Unidade Quantidade 

Expandir  e/ou 
manter número 

de empresas  
parceiras  e/ou 

vagas para  
Programa de 

Aprendizagem 
 
 

 
08/2020  

 
07/2021  

9 horas por  
terri tório  (02),  
por semana 
 
05 semanas 
por mês 
 
12 meses  por  
ano 
 

Número de 

contratos 
18 

Número de 

empresas 

parceiras 

25 
Número de 

empresas que  
aderem ao  

Programa de 
Aprendizagem 

(contratos);  
 

Número de 
vagas para  

Programa de 
Aprendizagem.  

 
 

Mobi l izador  
de Parcerias ,  

Recursos  e 
Voluntariado  

Número de vagas 50 

Número de 

vagas 

disponíveis 

60 

 



                                                                                                                                                            
                                                                

Ação 02 
Cronograma  

Metas  

Indicadores  de 
monitoramento  

Responsável  
pela 

execução  

Processos  Resultados  

Início  Término  
Duração e 

Per iodicidade  
Unidade Quantidade Unidade Quantidade 

Divulgação das 
ações  e 

iniciativas do 
do programa  

 
08/2020  

 
07/2021  

16 horas  por  
por semana  
 
05 semanas 
por mês 
 
12 meses  por  
ano 
 

Publicações e 

inserções nas 

mídias sociais 

120 

Número de 

empresas 

parceiras 

25 

Número de 
empresas que  

aderem ao 
Programa de 

Aprendizagem 
(contratos);  

 
Número de 
vagas para  

Programa de 
Aprendizagem.  

 
 

Mobi l izador  
de Parcerias ,  

Recursos  e 
Voluntariado  

 
 

Número de  

visitas e fluxo de 

visualização 

120 

Número de 

vagas 

disponíveis 

60 

 

 

Ação 03 
Cronograma  

Metas  

Indicadores  de 
monitoramento  

Responsável  
pela 

execução  

Processos  Resultados  

Início  Término  
Duração e 

Per iodicidade  
Unidade Quantidade Unidade Quantidade 

Elaboração 
Perfis, 

entrevistas  e 
atividades 

individuais (se 
durante 

pandemia) ou 
dinâmica de  

grupo (se  após 
pandemia)  

 
08/2020  

 
07/2021  

06 horas  por  
terri tório  (02) 
por semana  
 
05 semanas 
por mês 
 
12 meses  por  
ano 
 

Número de 

beneficiários com 

Perfil Profissional 

80 

Número de 

beneficiários 

inseridos no 

mercado de 

trabalho 

40 

Número de 
empresas que  

aderem ao 
Programa de 

Aprendizagem 
(contratos);  

 
Número de 
vagas para  

Programa de 
Aprendizagem.  

 

Coord.  de  
Portfól io  

Programas 
 
 



                                                                                                                                                            
                                                                
DESCRIÇÃO RESUMIDA DA META  

Meta Quantitativo Qualitativo  

Desenvolvimento Comunitário  e Acompanhamento Psi cossocial  70 beneficiários  atendidos  ao 
longo do ano  

Apreciação e reconhecimento  

 

Objetivo 
específ ico 03:  

Estimular o  desenvolvimento psicossocial  dos beneficiários  atendidos pelo programa, com o objetivo de  proporcionar  ambiente  
de escuta , troca  de experiências e  vivências , convivência  famil iar e comunitário,  e social ização.  

Ação 01 
Cronograma 

Metas  

Indicadores  de 
monitoramento 

Responsável   
pela  execução 

Processos Resultados 

Início Término 
Duração e 

Per iodicidade 
Unidade Quantidade Unidade 

Quantidad
e 

Atendimento 
Psicossocial  

Individual izado  

 
08/2020  

 
07/2021  

08 horas  por  
terri tório  
(02) por  
semana  
 
05 semanas 
por mês 
 
12 meses  por  
ano 
 

Número de 

beneficiários 
70 

Número de 

beneficiários 

atendidos 

70 

Número de 
empresas que  

aderem ao 
Programa de 

Aprendizagem 
(contratos);  

 
Número de vagas  

para Programa 
de 

Aprendizagem.  
 
 

Coord.  de  
Portfól io  

Programas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            
                                                                
 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DA META 

Meta Quantitativo Qualitativo  

Atividades Sol idárias de Voluntariado  03 atividades  Participação dos  beneficiários   

 

Objetivo 
específ ico 04:  

Estimular o desenvolvimento da afetividade, sol idariedade e  respeito  mútuo, com o objeti vo de despertar o espiri to sol idário e  
atitude  cidadã dos beneficiários , por  meio de atividades  de mobi l ização voluntária de  cunho socioambiental .  

Ação 01 
Cronograma 

Metas  

Indicadores  de 
monitoramento 

Responsável   
pela 

execução  

Processos Resultados 

Início Término 
Duração e 

Per iodicidade 
Unidade Quantidade Unidade Quantidade 

Promover 
atividades de  

voluntariado em 
benefício da 

comunidade  e 
entidades  

Socioassis tencial , 
sendo executado 

após pandemia 
ou adaptado 

durante a  
pandemia,  

obedecendo as 
medidas de 

enfrentamento e 
prevenção à  
pandemia do 
Coronavirus 
(COVID-19)  

06/2021 
 

06/2021 
 

05 horas  por  
terri tório  (02)  

 
01 no mês  06  

Número de 
atividades  

01  

Número de 
atividades 
de cunho 

voluntário  

01 

 
Total  de 

atividades 
real izados 

anualmente 
(100%) ;  

 
Total  de 
pessoas 

participantes  
nas atividades 

(40%);  
 
Total  do públ ico 
nas atividades;  

 
Total  de 
material  

arrecadado.  
 

Coord.  de  
Portfól io  

Programas 
 

Técnicos 
Especial izad

o 
 

Mobi l izador  
de 

Parcerias,  
Recursos  e 

Voluntariad
o 

Número de 
grupos  

01 

Número de 
atividades por 

grupo 

01 em um 
grupo 

 
 
 



                                                                                                                                                            
                                                                
 
 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DA META  

Meta Quantitativo Qualitativo  

Incentivo à Educação  06 atividades por  semana  Participação dos  beneficiários   

 

Objetivo 
específ ico 05:  

Promover manutenção do jovem na escola e  elevação do nível  escolar  por  meio da  democratização da informação e  incentivo a  
formação técni ca e  superior.  

Ação 01 
Cronograma 

Metas  

Indicadores  de 
monitoramento 

Responsável   
pela 

execução  

Processos Resultados 

Início Término 
Duração e 

Per iodicidade 
Unidade Quantidade Unidade Quantidade 

Articular 
discussões  

(Minuto 
Transformação) 
e/ou palestras 

socioeducativas 
com profissionais  

especial izados  
com abordagem 

das principais 
temáticas  

identi f i cadas.  
 Atividades em 

uso de  
plataformas  

digitais variadas 
(se ainda  em 
pandemia) ou 

presencialmente  
(se após  

pandemia)  

04/2021 06/2021 

5 horas por  
terri tório  (02)  
 
03 atividades 
por semana 
 
05 semanas 
por mês 
 
03 meses  por  
ano 
 

Número de 
atividades por 

terri tório  
03  

Número de 
atividades  

90  

 
Número de 
atividades 

planejados  por  
grupos no mês  

(100%) ;  
 

Número de 
participantes  
por grupos  no 

mês (70%) ;  
 

Frequência dos 
participantes  

por grupo 
(70%).  

 

Coord.  de  
Projetos  

Sócio  
Assistenciai

s  
Número de 

atividades no 
ano por 

terri tório  

15  

 



                                                                                                                                                            
                                                                

3.2 AVALIAÇÃO 

 

Impacto social  esperado  Indicadores  de avalia ção  

Contribuir com a democratização das chances  
de ascensão social , ampl iação dos horizontes  
profissionais  e democratização do acesso à  
educação superior,  por meio  da  elevação da  
renda per capita  famil iar;  
 
Melhoria das  condições econômico -sociais  
das famíl ias de baixa renda das comunidades  
atendidas  pelo  Insti tuto IA3 do muni cípio  de  
Pindamonhangaba;  
 
Contribuir  para  o  empoderamento dos  
indivíduos em situação de vulnerabi l idade  
econômica e social  do município de  
Pindamonhangaba.  

a)  Aumento do índice  de renda per capita  
famil iar em entre  os  benefi ciários (população 
alvo) inseridos no mercado de  trabalho até  
12 meses  depois do início  no projeto;  
 
b)  Aumento do índi ce  de  estudantes  em 
Ensino Técnico,  Superior  ou Cursos  
Complementares até  12 meses depois do 
início no projeto;  
 
c)  Diminuição do índice  (coeficiente de Gini)  
de Desigualdade e  Renda do Estado de  São 
Paulo (0 ,5768 -  2010)  e Município  de  
Pindamonhangaba (0 ,5 227 -  2010) ;  
 
d)  Diminuição do Índi ce de  Vulnerabi l idade 
Social  Paul ista IPVS decomposto também em 
Municípios (Pindamonhangaba -  Grupo 02 -  
Vulnerabi l idade muito  baixa  –  2010);  
 
e)  Aquisições dos poderes identitários,  
econômicos e  sociais;  
 

 

 

 



                                                                                                                                                            
                                                                

3.3 RECURSOS HUMANOS 

 

 

FGTS INSS IR PIS
Vale 

Alimentação

Vale 

Transporte
Férias 13º Salário

Recursos Humanos (5) -

Coord. de Portfólio/Programas
CLT 220 R$ 13,17  R$   255,06  R$   147,91  R$     94,04  R$   28,97  R$   200,00  R$   200,00  R$   1.837,09  R$   2.406,29  R$    3.822,59  R$   46.291,86 

Responsável pela gestão dos de todos os

profissionais envolvidos no projeto e programas de

assistência e assessoramento. Sendo considerado

nesse caso o total de horas mensal.

Recursos Humanos (5) -

Coord. - Projetos Sócio

Assistenciais

CLT 220 R$ 9,51  R$   167,44  R$     87,44  R$     23,14  R$   20,93  R$   200,00  R$   200,00  R$   1.318,59  R$   1.737,19  R$    2.791,95  R$   11.431,64 

Responsável pela gestão do projeto e aplicação de

oficinas de Empreendedorismo. Sendo considerado

nesse caso o total de horas mensal, podendo variar

a quantidade de profissionais que irão executar

essas horas.

Recursos Humanos (5) -

Mobilizador de Parcerias,

Recursos e Voluntariado

CLT 220 R$ 10,75  R$   189,16  R$     98,78  R$     26,40  R$   23,64  R$   200,00  R$   180,00  R$   1.489,63  R$   1.962,53  R$    3.082,47  R$   37.359,36 

Captação de novas empresas e vagas para os

jovens aprendizes, recursos para a instituição e

voluntariado para o projeto.

Recursos Humanos (6) -

(Técnicos Especializados (R$

20,00 p/h)

PJ 87,5 R$ 20,00  R$   180,00  R$              -    R$              -    R$    1.930,00  R$   21.230,00 

Prestadores de serviço responsável aplicar as

oficinas de desenvolvimento humano, técnicas de

jogos teatrais, informática, organização empresarial,

leitura e interpretação de texto, processos

industriais e empreendedorismo, podendo variar a

quantidade de profissionais que irão executar essas

horas.

AtividadesFunção Vínculo

Carga 

Horária 

Mensal

Salário 

Base

Hora

Encargos Sociais Benefícios Provisões
Custo 

Mensal

Custo 

Anual



                                                                                                                                                            
                                                                

4. PLANO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 

Natureza da Despesa Total Concedente Proponente

Gêneros Alimentícios 3.298,00R$           3.298,00R$          -R$                  

Outros Materiais de Consumo 2.202,00R$           2.202,00R$          -R$                  

Outros Materiais de Consumo 

(Uniformes Projeto (85 x 17,00) 
1.360,00R$           1.360,00R$          -R$                  

Combustível (Combustível) 1.650,00R$           1.650,00R$          -R$                  

Outros Serviços de Terceiros (Divulgação) 2.750,00R$           2.750,00R$          -R$                  

Locações Diversas (Transporte) 3.350,00R$           3.350,00R$          -R$                  

Locação de Imóvel Aluguel (espaço p/ atend. do serviço) - Feital (2) 7.700,00R$           7.700,00R$          -R$                  

Locação de Imóvel Aluguel (espaço p/ atend. do serviço) - Araretama (3) 6.600,00R$           6.600,00R$          -R$                  

Utilidades Públicas -  Internet Banda Larga 1.867,80R$           1.867,80R$          -R$                  

Utilidades Públicas - Telefone 3.630,00R$           3.630,00R$          -R$                  

Utilidades Públicas -  Energia 3.630,00R$           3.630,00R$          -R$                  

Utilidades Públicas - Água 751,08R$              751,08R$             -R$                  

Recursos Humanos (6) - (Técnicos Especializados (R$ 20,00 p/h) 19.250,00R$         19.250,00R$        5.400,00R$         

Vale Transporte - Conforme Lei/Auxílio Combustível (CLT) 2.200,00R$           2.200,00R$          -R$                  

Vale Transporte - Conforme Lei (CLT) 3.960,00R$           3.960,00R$          -R$                  

Outros Serviços de Terceiros - (Ticket Alimentação - Conforme Lei) 5.200,00R$           5.200,00R$          -R$                  

Recursos Humanos (5) - Coord. de Portfólio/Programas 36.712,50R$         36.712,50R$        -R$                  

Recursos Humanos (5) - Coord. - Projetos Sócio Assistencial 6.279,00R$           6.279,00R$          -R$                  

Recursos Humanos (5) - Mobilizador de Parcerias, Recursos e Voluntariado 26.526,50R$         26.526,50R$        -R$                  

Recursos Humanos (5) - 13º Salário 6.510,96R$           6.510,96R$          -R$                  

Recursos Humanos (5) - Férias 4.952,69R$           4.952,69R$          -R$                  

Recursos Humanos (5) - Prevência Social (CLT) 2.427,16R$           2.427,16R$          8.305,00R$         

Recursos Humanos (5) - Fundo de Garantia 7.157,62R$           7.157,62R$          -R$                  

Recursos Humanos (5) - PIS 901,31R$              901,31R$             

Recursos Humanos (5) - Imposto de Renda 1.865,88R$           1.865,88R$          -R$                  

TOTAL             162.732,50             162.732,50              13.705,00 

Plano de Aplicação



                                                                                                                                                            
                                                                

 

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

Jan-20 Fev-20 Mar-20 Abr-20 Mai-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Out-20 Nov-20 Dez-20

Gêneros Alimentícios Gêneros Alimentícios
Alimentação aos beneficiários que perfazem mais de

2 horas de oficinas em 1 dia.
         327,80          327,80          327,80          327,80          327,80          327,80          327,80          327,80          327,80         347,80        3.298,00 

Outros Materiais de Consumo

- Materiais didáticos diversos de apoio para oficinas,

como papel sulfite, caneta, tonner xerox;

- Aquisição materiais pedagógicos como; utensilios

para as oficinas de socialização, organização

empresarial, teatro, leitura e interpretação de texto, 

raciocínio lógico, para utilização nas oficinas de

aprendizagem.

         200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          200,00         200,00          202,00        2.202,00 

Outros Materiais de Consumo 

(Uniformes Projeto) 

Uniforme (camiseta/colete/camisa polo) de uso

diário no projeto pelos beneficiários participantes

(buscando melhor identificá-los e senso de

pertencimento).

       1.360,00        1.360,00 

Combustível Outros Serviços de Terceiros (Combustível)
Combustível do veículo placa HJG 2573 utilizado no

transporte dos jovens e profissionais onde ocorre as

atividades do projeto.

         150,00          150,00          150,00          150,00          150,00          150,00          150,00          150,00          150,00         150,00          150,00        1.650,00 

Outros Serviços de Terceiros Outros Serviços de Terceiros (Divulgação)

Necessário para divulgação das iniciativas do

programa (divulgação das Ações Educativas do

Programa (diagramação, impressão e/ou publicidade

em midias).

         250,00          250,00          250,00          250,00          250,00          250,00          250,00          250,00          250,00         250,00          250,00        2.750,00 

Locações Diversas Outros Serviços de Terceiros (Transporte)
Transporte necessário (van- microônibus e ônibus)

para visitas técnicas e/ou viagens cultural.
       3.350,00        3.350,00 

Aluguel (espaço p/ atend. do serviço) - Feital (2)          700,00          700,00          700,00          700,00          700,00          700,00          700,00          700,00          700,00         700,00          700,00        7.700,00 

Aluguel (espaço p/ atend. do serviço) - Araretama (3)          600,00          600,00          600,00          600,00          600,00          600,00          600,00          600,00          600,00         600,00          600,00        6.600,00 

Utilidades Públicas -  Internet Banda Larga          169,80          169,80          169,80          169,80          169,80          169,80          169,80          169,80          169,80         169,80          169,80        1.867,80 

Utilidades Públicas - Telefone          330,00          330,00          330,00          330,00          330,00          330,00          330,00          330,00          330,00         330,00          330,00        3.630,00 

Utilidades Públicas -  Energia          330,00          330,00          330,00          330,00          330,00          330,00          330,00          330,00          330,00         330,00          330,00        3.630,00 

Utilidades Públicas - Água            68,28            68,28            68,28           68,28            68,28           68,28            68,28            68,28            68,28           68,28            68,28           751,08 

Recursos Humanos (06)
Recursos Humanos (6)

(Técnicos Especializados (R$ 20,00 p/h)

Prestadores de serviço responsável aplicar as oficinas

de desenvolvimento humano, técnicas de jogos

teatrais, informática, processos industriais e

empreendedorismo, podendo variar a quantidade de 

profissionais que irão executar essas horas.

       1.750,00        1.750,00        1.750,00       1.750,00        1.750,00       1.750,00        1.750,00        1.750,00        1.750,00      1.750,00        1.750,00      19.250,00 

Outros Materiais de Consumo

Total

Utilidades necessário para atendimento dos

objetivos do projeto e aplicação das oficinas.

Locação de Imóveis

Utilidades Públicas

6. Plano Aplicação Financeira

6.2 Cronograma de Desembolso

DESPESA DESPESA JUSTIFICATIVA



                                                                                                                                                            
                                                                

 

 

Vale Transporte - Conforme Lei/Auxílio Combustível (CLT)
Auxilio combustivel em substituição ao vale

transporte fornecido a 3 profissionais CLT dedicados

ao projeto.

         200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          200,00          200,00         200,00          200,00        2.200,00 

Vale Transporte - Conforme Lei (CLT)
Vale Transporte em passe conforme Lei ao

profissionais dedicados ao projeto.
         360,00          360,00          360,00          360,00          360,00          360,00          360,00          360,00          360,00         360,00          360,00        3.960,00 

Outros Serviços de Terceiros 

(Ticket Alimentação - Conforme Lei)

Vale Alimentação a 3 profissionais CLT conforme

previsto em convenção coletiva.
         600,00          600,00          600,00          600,00          400,00          400,00          400,00          400,00          400,00         400,00          400,00        5.200,00 

Recursos Humanos (5) - Coord. de Portfólio/Programas

Responsável pela gestão do programa como um

todo e de todos os profissionais envolvidos no

projeto e programas de assistência e

assessoramento. Sendo considerado nesse caso o

total de horas mensal, podendo variar a quantidade

de profissionais que irão executar essas horas.

       3.337,50        3.337,50        3.337,50       3.337,50        3.337,50       3.337,50        3.337,50        3.337,50        3.337,50      3.337,50        3.337,50      36.712,50 

Recursos Humanos (5) - Coord. - Projetos Sócio Assistencial

Responsável pela gestão do projeto e aplicação de

oficinas especificas. Sendo considerado nesse caso o

total de horas mensal, podendo variar a quantidade

de profissionais que irão executar essas horas.

       2.093,00        2.093,00        2.093,00        6.279,00 

Recursos Humanos (5) - Mobilizador de Parcerias, Recursos e

Voluntariado

Captação de novas empresas e vagas para os jovens

aprendizes, recursos para a instituição e voluntariado

para o projeto.

       2.411,50        2.411,50        2.411,50       2.411,50        2.411,50       2.411,50        2.411,50        2.411,50        2.411,50      2.411,50        2.411,50      26.526,50 

Recursos Humanos (Facilitador, Profissionais Especializados)

hora/voluntário
Hora voluntário          490,91          490,91          490,91          490,91          490,91          490,91          490,91          490,91          490,91         490,91          490,91        5.400,00 

Recursos Humanos (5) - 13º Salário          958,33      3.200,00        2.352,63        6.510,96 

Recursos Humanos (5) - Férias       3.577,69       1.375,00        4.952,69 

Recursos Humanos (5) - Prevência Social (CLT)          220,65          220,65          220,65          220,65          220,65          220,65          220,65          220,65          220,65         220,65          220,66        2.427,16 

Recursos Humanos (5) - Prevência Social (CLT) Encargos sociais conforme Lei.          640,00          640,00          640,00       1.140,00          640,00          795,00          640,00          640,00          640,00         990,00          900,00        8.305,00 

Recursos Humanos (5) - Fundo de Garantia          696,00          696,00          696,00          910,77          512,00          632,88          512,00          512,00          512,00         759,13          718,84        7.157,62 

Recursos Humanos (5) - PIS            87,52            87,52            87,52          114,16            64,00           79,20            64,00            64,00            64,00           99,38            90,01           901,31 

Recursos Humanos (5) - Imposto de Renda          155,49          155,49          155,49          155,49          155,49          155,49          155,49          155,49          155,49         233,24          233,23        1.865,88 

         -      16.397,54    15.037,54    18.387,54   17.721,97    12.537,02   14.048,10    12.537,02    12.537,02    12.537,02   16.117,28    14.874,45    162.732,50 

Encargos sociais conforme Lei.

Recursos Humanos (05)

Encargos sociais conforme Lei.

Valor Total de Recursos a serem aplicados                                       162.732,50 
Contrapartida da Entidade                                         13.705,00 



                                                                                                                                                            
                                                                

 
 
 

 
 

Identificação da Despesa Justificativa

Gêneros Alimentícios
Alimentação aos beneficiários que perfazem mais de 2 horas de oficinas em 1 dia ou

quando em atividades de vivência

Outros Materiais de Consumo

- Materiais didáticos diversos de apoio para oficinas, como papel sulfite, caneta,

tonner xerox;

- Aquisição materiais pedagógicos como; utensilios para as oficinas de socialização,

organização empresarial, teatro, leitura e interpretação de texto, raciocínio lógico,

para utilização nas oficinas de aprendizagem.

Outros Materiais de Consumo 

(Uniformes Projeto (85 x 17,00) 

Uniforme (camiseta/colete/camisa polo) de uso diário no projeto pelos beneficiários

participantes (buscando melhor identificá-los e senso de pertencimento).

Outros Serviços de Terceiros (Combustível)
Combustível do veículo placa HJG 2573 utilizado no transporte dos jovens e

profissionais onde ocorre as atividades do projeto.

Outros Serviços de Terceiros (Divulgação)
Necessário para divulgação das iniciativas do programa (divulgação das Ações

Educativas do Programa (diagramação, impressão e/ou publicidade em midias).

Outros Serviços de Terceiros (Transporte)
Transporte necessário (van- microônibus e ônibus) para visitas técnicas e/ou viagens

cultural.

Aluguel (espaço p/ atend. do serviço) - Feital (2)

Aluguel (espaço p/ atend. do serviço) - Araretama (3)

Utilidades Públicas -  Internet Banda Larga

Utilidades Públicas - Telefone 

Utilidades Públicas -  Energia

Utilidades Públicas - Água

Recursos Humanos (6)

(Técnicos Especializados (R$ 20,00 p/h)

Prestadores de serviço responsável aplicar as oficinas de desenvolvimento humano,

técnicas de jogos teatrais, informática, processos industriais e empreendedorismo,

podendo variar a quantidade de profissionais que irão executar essas horas.

Vale Transporte - Conforme Lei/Auxílio Combustível (CLT)
Auxilio combustivel em substituição ao vale transporte fornecido a 3 profissionais CLT

dedicados ao projeto.

Vale Transporte - Conforme Lei (CLT) Vale Transporte em passe conforme Lei ao profissionais dedicados ao projeto.

Outros Serviços de Terceiros 

(Ticket Alimentação - Conforme Lei)
Vale Alimentação a 3 profissionais CLT conforme previsto em convenção coletiva.

Recursos Humanos (5) - Coord. de Portfólio/Programas

Responsável pela gestão do programa como um todo e de todos os profissionais

envolvidos no projeto e programas de assistência e assessoramento. Sendo

considerado nesse caso o total de horas mensal, podendo variar a quantidade de

profissionais que irão executar essas horas.

Recursos Humanos (5) - Coord. - Projetos Sócio Assistencial
Responsável pela gestão do projeto e aplicação de oficinas especificas. Sendo

considerado nesse caso o total de horas mensal, podendo variar a quantidade de

profissionais que irão executar essas horas.

Recursos Humanos (5) - Mobilizador de Parcerias, Recursos

e Voluntariado

Captação de novas empresas e vagas para os jovens aprendizes, recursos para a

instituição e voluntariado para o projeto.

Recursos Humanos (5) - 13º Salário

Recursos Humanos (5) - Férias

Recursos Humanos (6) - Previdência Social (RPA)  Encargos sociais conforme previsto em Lei- 20% prestadores de serviços. 

Recursos Humanos (5) - Fundo de Garantia

Recursos Humanos (5) - PIS

Recursos Humanos (5) - Imposto de Renda

Justificativa das Despesas

Utilidades necessário para atendimento dos objetivos do projeto e aplicação das

oficinas.

Encargos sociais conforme Lei.

Encargos sociais conforme Lei.



                                                                                                                                                            
                                                                

 
 

4.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Apresentação de relatório de atividades das ações do 
programa, assim como relatório de demonstração financeira, 
contendo notas fiscais eletrônicas, faturas, cupons fiscais, 
RPAs, holerites, extratos bancários e conciliações. 

Mensalmente ou conforme por orientado pelo 
conselho Municipal da Criança e do Adolescente e 

departamentos municipais correlatos. 

 

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

  

Especificação Quantidade Valor Unitário Valor Total

Facilitador (hora voluntária) 270  R$               20,00  R$         5.400,00 

INSS (CLT) CLT  R$             692,08  R$         8.305,00 

Sub-total (horas) 270  R$             356,04  R$       13.705,00 

Notebooks 10  R$          2.800,00  R$       28.000,00 

Carteira Universitária 60  R$             300,00  R$       18.000,00 

Datashow 5  R$             800,00  R$         4.000,00 

Ar Condicionado Split 1200 BTU/s Frio - Eletrolux Turbo TI/TE12F 3  R$          1.200,00  R$         3.600,00 

Sub-total (itens) 78  R$          5.100,00  R$       53.600,00 

 R$       67.305,00 

Anexo Complementar - Moveis e Equipamentos - Contrapartida

Total



                                                                                                                                                            
                                                                

 

PARTE 6. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PROPOSTA 

NOME: GUILHERME DONEGATTI DE CARVALHO 

CARGO: COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS 

RG.: 48.735.112-5 

CPF: 409.147.038-62 

TELEFONE CONTATO: (12) 3641-6608 / (12) 3637-5416 / (12) 99190-4670 

 
 

Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2020.                                               
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Charles Silva Almeida 

Presidente/Responsável Legal 
 
 
 
 

___________________________________ 
Guilherme Donegatti de Carvalho 

Coord. de Projetos Sociais/Responsável Técnico 
 


