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PLANO DE TRABALHO 

1. DADOS CADASTRAIS DA OSC 

Razão Social da OSC  Instituto Ação Cidadão 

Nome Fantasia da OSC  Instituto Ação Cidadão 

CNPJ  05.429.595/0001-19 Data da abertura CNPJ: 05/12/2002 

  

Atividade Econômica Principal (cartão CNPJ) Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

Atividade Econômica Secundária (cartão CNPJ) Atividades de organizações associativas ligadas à cultura 

e à arte 

  

Endereço Rua Roberto Toqueton,100 – Jd. São Paulo 

 

Cidade Boituva UF SP CEP 18550-000 Telefone: (15) 33634061 

    

E-mail institutoacaocidadao@hotmail.com 

 

Código SUAS Nº Inscrição 

CMAS/Validade 
Nº Inscrição 

CMDCA/Validade  
Nº Inscrição CM(outros) 

 023/2017  -  23/08/2017 s/n validade indeterm.  

Conta-Corrente Banco Agência Praça Pagamento 

124.476-0 Banco do Brasil 1649-7 001 

 

2. DADOS CADASTRAIS DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC 

Nome do Representante Legal Cargo  

Antonio Carlos Patrizzi Presidente 

RG/CI Órgão Expedidor CPF 769.856.958-68 

10.172.071-3 SSP/SP  

Endereço Residencial (rua, bairro, nº, etc) 

Alameda dos Alamos Nº 445 - Bairro Fazenda Castelo 

Cidade UF CEP 

Boituva SP 18550-000 

   

E-mail acpatrizzi2@gmail.com Telefone (15) 33634061 

 

3. DADOS CADASTRAIS DO COORDENADOR/TÉCNICO RESPONSÁVEL DA OSC 

Nome do Representante Legal Cargo  

Antonio Carlos Patrizzi Presidente 

RG/CI Órgão Expedidor CPF 769.856.958-68 

10.172.071-3 SSP/SP  

Endereço Residencial (rua, bairro, nº, etc) 

Alameda dos Alamos Nº 445 - Bairro Fazenda Castelo 

Cidade Boituva UF SP CEP 18550-000 

E-mail acpatrizzi2@gmail.com Telefone (15) 33634061 

mailto:acpatrizzi2@gmail.com
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

O INSTITUTO AÇÃO CIDADÃO, fundado em 07 de outubro de 2002, com nome inicial 

de ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DA CRIANÇA – PROJETO 

FORMAR, registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 05.429.595/0001-19, 

com sede e foro nesta cidade na Rua Roberto Toqueton nº 100; Jardim Planalto, CEP 18550-

000, Boituva/SP, é uma Pessoa Jurídica de Direito Privado, constituída por tempo 

indeterminado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, assistencial, promocional, recreativo, 

esportivo, educacional, sócio/cultural, ambientalista e comunicativo, sem cunho político ou 

partidário, com a finalidade de atender a todos, independente de classe social, nacionalidade, 

sexo, raça, cor e crença religiosa, regido pelo presente Estatuto e pelas demais disposições 

legais que lhe forem aplicadas.   

O “INSTITUTO AÇÃO CIDADÃO” tem seus objetivos sociais focados na assistência 

social, promoção dos direitos humanos, difusão de praticas culturais, praticas desportivas, assim 

como à preservação do meio ambiente, com crianças, adolescentes e jovens, por meio serviços 

de fortalecimento de vinculo familiar, acompanhamento pedagógico, cultural e esportivo, bem 

como o cumprimento de medidas socioeducativas e serviço de radiodifusão comunitária, 

oferecendo espaço radiofônico a entidades comunitárias, culturais, esportivas, religiosas, 

sindicais e outras sem fins lucrativos; além do que tem por missão fomentar a cidadania da 

criança, adolescente e jovem lastreado na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(Resolução 217 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948) 

Visando a igualdade social, o Instituto Ação cidadão promove e prepara o Jovem para o 

mercado de trabalho e empreendedorismo, através de estágios remunerados de estudantes, 

de acordo com a LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, funcionando como agente de 

integração de estágio, auxiliando no processo de aperfeiçoamento do estágio; para tanto, 

poderá firmar convênios de parcerias com órgãos públicos, escolas particulares, públicas e/ou 

empresas privadas; adolescentes e jovens até 24 anos de idade, inscritos nos Programas do 

Instituto, para aprendizagem do trabalho, como jovem aprendiz, em conformidade com o 

disposto na Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2.000 e o Decreto nº 5.598, de 1º de 

dezembro de 2005, para tanto, poderá firmar convênios de parcerias com órgãos públicos e/ou 

empresas privadas, visando a promoção do Ensino Profissional e de Estágios Curriculares 

realizando a intermediação entre o sistema de ensino público e privado e os setores de 

produção, serviços, comunidade e governo, atendendo aos objetivos e pressupostos previstos 
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neste diploma legal, visando a promoção e incentivo a educação de crianças e adolescentes 

com vista a seu futuro procurando contribuir para assegurar-lhes os direitos básicos 

determinados por lei, sendo a formação do jovem baseada em quatro princípios fundamentais: 

aprender a conhecer,  aprender a fazer , aprender a conviver  e finalmente aprender a ser, 

incentivando e orientando os diversos setores da sociedade que se disponha a participar como 

colaboradores dos programas sócio educativos da Instituição recebendo como educando e 

estagiários, os jovens vinculados à entidade, inscritos nos Programas da Instituição; 

O Instituto trabalha na orientação e apoio as famílias dos jovens inscritos, procurando 

sua reorganização e seu ajustamento, sempre que necessário, através do Plano de 

Desenvolvimento Familiar (PDF); promovendo, organizando e mantendo atividade de 

interesse comum para os inscritos, nos campos da educação moral e cívica, cultura, esporte, 

lazer, incluindo instruções de hierarquia, disciplina e ordem unida nos moldes militar (noções), 

onde terão organização hierárquica de acordo com o regimento. 

 
5. JUSTIFICATIVA 

 

 Para atender tanto a necessidade de fundamentar a demandada da sociedade quanto 
apresentar dados estatísticos, vimos por bem embasar o objeto desta parceria no Plano Municipal 
Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Boituva, que abrange o período de 
2012 a 2021, visando manter o sentido de continuidade das Ações Sociais através do tempo, 
conforme reza a página 32 desse mesmo Plano, do qual mencionamos a seguinte passagem: 

 

 

 

 

O Plano apresenta detalhadamente a demanda da sociedade e os dados estatísticos com 
riqueza de detalhes, sendo que já nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 o Instituto Ação Cidadão 
vem mantendo seu compromisso com o plano no que diz respeito aos serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos, sofrendo pequenos ajustes nas atividades diárias, oficinas e suas 
nomenclaturas desde então, a fim de adaptá-las às novas realidades que surgem no seio da 
sociedade a cada dia, sem nunca perder de foco o plano decenal e o enquadramento na 
tipificação descrita na Programação Orçamentária, item 3.2, linha 3 .   

 

A página 33 do Plano Decenal enfatiza:i 

 

 

 

“Baseando-se nestas diretrizes orientadoras, o “PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS 
DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES” propõe a superação de planos 
governamentais de curto prazo, limitados a uma gestão, substituindo Políticas de Governo por uma 
Política de Estado com a intenção máxima de trabalhar numa perspectiva intersetorial, articulada, 
descentralizada, representativa e continuada.” (Lei Municipal 2.499/2015) 
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Considerando que a comissão acima mencionada - composta das maiores autoridades em 
cada uma de suas áreas - elaborou um “plano eficaz condizente com a realidade do Município 
de Boituva” e estando descritas em detalhes tal realidade e a importância da participação de 
diversas entidades para atingir os objetivos do plano (onde o Instituto Ação Cidadão é 
expressamente listado – página 55 do Plano Decenal), consideramos que tanto o diagnóstico 
da realidade objeto da parceria (Lei 13.019 – artigo 22) como a própria parceria se explicam e 
se justificam plenamente. 

A justificativa deve ainda demonstrar benefícios e resultados esperados. Reproduzimos 
mais uma passagem registrada no PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, onde o Instituto Ação Cidadão se pronuncia desta forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO  

Período de Execução 

Inicio: 01/01/2018 Término: 31/12/2018 

Objetivo Geral A: Programa de Desenvolvimento Humano e Inclusão Social  

A Realidade - A maior parte das crianças e adolescentes brasileiros, seja nas grandes 
metrópoles ou nas áreas rurais mais remotas, vivem em alto grau de risco social, através da 
convivência direta com a violência, a injustiça social, as desigualdades e preconceitos, além do 
contato fácil e direto com drogas e bebidas alcoólicas. Essa realidade não é diferente em 
Boituva, conforme dados apresentados no  (Plano Municipal Decenal dos Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes de Boituva). 

O Objeto da Parceria: O Instituto Ação Cidadão mantém três programas (PDH, PDP e 
PDF) que visam à integração e convivência entre as comunidades de Boituva para 
fortalecimento de vínculos (PDF), além da disponibilização de atividades esportivas, recreativas, 

“Esta iniciativa (o Plano Decenal) partiu de um processo de decisão do CMDCA e foi 
compartilhada com a atual gestão municipal. Uma comissão foi formada no dia 12 de 
Dezembro de 2013, com diversos representantes dos setores públicos e privados, dando 
inicio a construção de um plano eficaz condizente com a realidade do município de 
Boituva. As discussões e seminários aconteceram nos setores de cada segmento, 
mobilizando ONGs, Famílias, Comercio e a comunidade em seu entorno. Os trabalhos 
desenvolvidos pelas 09 Secretarias e o Conselho Tutelar, resultaram em planilhas de 
execução a curto, médio, longo prazo e ações permanentes no prazo de 10 anos.” 

 

“Para que uma nação progrida de forma consistente e eficaz, é fundamental que os sistemas de 
ensino sejam pautados em valores éticos e morais elevados, capazes de conduzir os indivíduos rumo à 
evolução pessoal e social. Analisando os modelos sociais atuais, percebemos que existe uma busca 
voraz por valores meramente materiais, que desconsideram a essência do ser humano... O Instituto Ação 
Cidadão entende que é preciso interagir com a sociedade desde o momento que seus cidadãos 
começam a construir seus valores éticos e morais, de preferência antes da pré-adolescência. Assim, 
foram desenvolvidos dois* programas que visam trabalhar desde a “semente” da sociedade, arraigando 
valores inquebrantáveis nas crianças e pré-adolescentes a partir dos oito anos de idade até que estes 
cheguem aos quatorze anos, momento em que serão conduzidos da maneira mais assertiva possível ao 
mundo do trabalho..., recebendo acompanhamento social e psicológico até fecharem o ciclo de 
aprendizado, aos vinte e quatro anos de idade.... “ 

 

*hoje são 3 programas: PDH, PDP e PDF. 
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culturas, educativas e de apoio familiar para crianças e jovens visando o afastamento das ruas e 
das condutas de risco (PDH) bem como atividades relacionadas à preparação para o Mundo do 
Trabalho (PDP), ministradas no contra turno escolar em ambiente protegido, minimizando os 
riscos sociais a que estão submetidos. Os programas, intitulados de PDH (programa de 
desenvolvimento humano), PDP (Programa de Desenvolvimento Profissional) e PDF (programa 
de desenvolvimento familiar) atendem a crianças (e suas famílias) a partir de 8 anos até seus 14 
anos, momento em que começam a receber orientações relativas ao mundo do trabalho, 
podendo usufruir das atividades de apoio até os 24 anos, sendo o atendimento interno entre 
8 a 16 anos e atendimento agendado para os maiores, entre 16 e 24 anos. O objetivo final 
da parceria é o atendimento de até 255 crianças e jovens, sendo que os inscritos no PDH terão 
frequência mínima de 3 dias por semana e os inscritos no PDP e PDF terão atividades 
previamente agendadas, com base nos objetivos específicos de cada programa (palestras, 
orientações para o mundo do trabalho etc). Para os maiores entre 16 e 14 anos, participantes do 
programa PDP, o atendimento será às quartas feiras, com atividades voltadas exclusivamente 
ao mundo do trabalho. 

O Nexo: A primeira providência para afastar a criança / o jovem dos riscos a que estão 
submetidos é tirando-os do meio que apresenta tais riscos. Dessa forma, ao disponibilizar de 
uma excelente estrutura com atividades variadas, o público alvo se sente atraído para o 
ambiente e recebe a primeira forma de proteção social: o afastamento das ruas. A elevação da 
autoestima através de atividades que desenvolvem as potencialidades (futebol, teatro, judô etc) 
e a integração com os demais participantes do projeto ampliam a visão do mundo e mostram um 
leque de oportunidades antes restritas aos que têm condições de manter-se em atividades em 
escolas dispendiosas.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

O objetivo geral deverá identificar a mudança e os resultados que se quer atingir através 
das ações que o projeto irá desenvolver junto ao seu público alvo. Os objetivos específicos 
deverão ser quantificados e qualificados. Necessário descrever as metas a serem atingidas e de 
atividades ou de projetos a serem executados (inciso II do art 22 da lei 13.019/2014: descrição 
pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de atividades a serem 
executadas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter, bem 
como quais serão os meios utilizados para tanto) 

 

OBJETIVO GERAL 

 

As principais mudanças que pretendemos atingir estão relacionadas ao comportamento 
padrão predominante na sociedade atual. Para que ocorra uma transformação positiva, 
significativa e permanente na sociedade, é necessária a retomada do respeito aos pais, 
responsáveis, professores e demais agentes sociais. A volta aos moldes do passado, onde os 
mais velhos eram verdadeiramente respeitados, deverá ser disseminada amplamente, 
contagiando o público alvo envolvido para que a sociedade volte a buscar os valores éticos e 
morais como condutores da vida em sociedade. Os resultados são mensuráveis através de 
pesquisas com pais, responsáveis e demais entes sociais, participantes ou afetados direta ou 
indiretamente pelo projeto. 

 

Além desse aspecto, visamos incentivar o protagonismo juvenil ao público alvo, de forma 
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que ampliem suas visões a respeito do mundo e das relações sociais e políticas. Podemos 
avaliar os resultados observando a capacidade dos atendidos em desenvolver idéias próprias a 
respeito de diversos assuntos relacionados às interações sociais e à vida no planeta (política, 
relações interpessoais, saúde, meio ambiente, sustentabilidade, consumismo, dentre outros). 

 

Visamos ainda que os jovens tenham capacidade para conquistar suas formas de 
subsistência futura através do incentivo e orientações para futuro ingresso ao mundo do 
trabalho e empreendedorismo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E METAS: 

 

 

Foram criados 3 programas  (PDH, PDP e PDF) voltados a cada setor da sociedade 
que pretendemos atuar: 

 

PDH I - Programa de Desenvolvimento Humano I: O PDH I tem como publico alvo 
crianças entre 8, 9 e 10 anos da comunidade que se encontram, em sua grande maioria, em 
faixa de risco. Objetiva em primeiro lugar atender a necessidade de preencher o contra turno 
escolar, diminuindo o período ocioso e a vulnerabilidade social. Objetiva também o 
fortalecimento de vínculos, o acesso a cultura e lazer, além do apoio escolar. 

 

PDH II - Programa de Desenvolvimento Humano II: O PDH II tem como publico alvo 
crianças e pre-adolescentesentre 11, 12 e 13 anos da comunidade que se encontram, em sua 
grande maioria, em faixa de risco. Objetiva em primeiro lugar atender a necessidade de 
preencher o contra turno escolar, diminuindo o período ocioso e a vulnerabilidade social. 
Objetiva também o fortalecimento de vínculos, o acesso a cultura e lazer, além do apoio escolar. 
No PDH II já se inicia o trabalho de preparação para adolescência, complementando o serviço 
de fortalecimento de vinculo e prevenção de riscos. 

 

PDH III - Programa de Desenvolvimento Humano III: O PDH III tem como publico alvo 
“Jovens e adolescentes entre 14 e 16 anos” da comunidade que se encontram, em sua grande 
maioria, em faixa de risco. Objetiva em primeiro lugar atender a necessidade de preencher o 
contra turno escolar, diminuindo o período ocioso e a vulnerabilidade social. Objetiva também o 
fortalecimento de vínculos, o acesso a cultura e lazer, além do apoio escolar. No PDH III inicia-
se o trabalho voltado para empreendedorismo e mundo do trabalho, com noções postura, 
comportamento e comprometimento no trabalho, dentre outras disciplinas voltadas para esta 
finalidade. 

 

PDP – Programa de Desenvolvimento Profissional: O PDP tem como publico alvo 
“Jovens e adolescentes acima 16 anos” da comunidade que se encontram, em sua grande 
maioria, em faixa de risco. Objetiva em primeiro lugar atender a necessidade de preencher o 
contra turno escolar, diminuindo o período ocioso e a vulnerabilidade social. No PDP os jovens 
recebem orientações objetivas para futuro ingresso no mundo do trabalho.  
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PDF – Programa de Desenvolvimento Familiar: O programa tem como publico alvo as 
famílias das crianças e jovens, estabelecendo vínculos entre Instituição e comunidade. O 
programa visa à interação com a sociedade mediando, sempre que possível, situações 
familiares conflituosas. 

Para quantificar, qualificar e detalhar as metas inserimos o ANEXO I ao final 
deste plano de trabalho, onde se encontram os caminhos que consideramos mais 
assertivos para atingir os objetivos. 

 

 

Os benefícios auferidos de forma imediata estão relacionados à proteção social, já que 
mantemos as crianças e jovens envolvidos em atividades de Inclusão e proteção social, em 
contra-turno escolar. As atividades se dividem em: práticas esportivas, práticas culturais e 
práticas educativas e de apoio familiar.  

Os benefícios de médio e longo prazo dizem respeito aos valores éticos e morais introduzidos 
desde os 8 anos de idade, onde respeito mútuo, o respeito com os colegas de escola, com 
vizinhos e amigos e, principalmente, entre familiares é incentivado em todas as atividades 
desenvolvidas. Os alunos também podem gostar de algumas das atividades de forma particular 
e seguir com a atividade de forma constante, podendo se tornar um grande aliado na luta contra 
os riscos sociais. Exemplo: conquistar faixas no judô, especializar-se em teatro etc. Também 
podemos destacar os casos de medalhistas em esportes que iniciam seu gosto frequentando o 
Instituto e as demais ONGs que apóiam tais atividades. Além disso, orientamos e direcionamos 
jovens a partir dos 14 anos para que tenham maior facilidade no acesso ao 1º emprego, seja 
como Jovens Aprendizes, seja como Estagiários. 

 

Metodologia: 

 

 No ANEXO I ao final deste plano de trabalho, é encontrado com detalhes os objetivos 
específicos, as metas e os caminhos que consideramos mais assertivos para atingi-las. 

 

O Monitoramento é possível acompanhar através de registros, documentos e depoimentos: 1) 
através de relatórios sociais (registros confidenciais mantidos em meio eletrônico, com acesso 
restrito), acompanhamos os problemas comportamentais/ situacionais que merecem atenção, 
seja porque notamos a necessidade em nosso público alvo, seja porque somos acionados por 
familiares e / ou outros agentes sociais; Sempre que possível e necessário conduzimos os jovens 
e/ou suas famílias no sentido de esclarecer e orientar a melhoria da situação problema;  

 

2) através de boletins escolares e históricos de comportamentos na escola, uma vez que 
interagimos com as escolas, executamos reuniões com coordenadores pedagógicos e apoiamos 
o reforço escolar. Os alunos sem comprometimento com os estudos têm metas a atingir para 
poder dar continuidade com a atividade esportiva / cultural a que se inscreveram no Instituto; 

 

3) através de aplicação de provas para as matérias objetivas, como português e matemática;  

 

4) Feedbacks de entes sociais. 
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Ao entrar no Instituto, todas as crianças e jovens apresentam seus boletins escolares e são 
submetidos a uma redação onde falam um pouco sobre seus anseios e sua forma de pensar na 
vida em sociedade. No semestre seguinte a mesma redação é aplicada e podemos comparar 
sua evolução na forma de construir o pensamento, nos ideais que abraça e nos sonhos para o 
futuro. Mantemos em pasta eletrônica todos os documentos importantes dos alunos, podendo 
identificar essas evoluções acessando o sistema. 
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7. PLANO DE APLICAÇÃO 
 
7.1 RECURSOS HUMANOS 

PERÍODO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL 

RATEIO MENSAL ENCARGOS PATRONAIS BENEFÍCIOS MENSAIS  TOTAL 

FUNÇÃO C/H 
SALÁRIO 
BRUTO 

QTDE 
SALÁRIO 

TOTAL 
FÉRIAS 

13º 
SALÁRIO 

FGTS 
TOTAL 

(8%) 

INSS 
TOTAL 
(20%) 

PIS 
TOTAL 

(1%) 

VALE 
REFEIÇÃO 

(R$)  

CESTA 
BÁSICA (R$)  

AUXÍLIO 
TRANSPORTE 

(R$)  

CUSTO 
MENSAL 

Auxiliar de 
Limpeza 

44/sem  1.000,00  01  1.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0   

Jardineiro  44/sem  1.517,40 01   1.517,40 0 0 0 0 0 0 0 0   

TOTAL        2.517,40                   

TOTAL (12 MESES)      30.208,80                   

 

 

  
7.2 OUTRAS CATEGORIAS 

  

 

 

  

 NATUREZA 

DESCRIÇÃO 

VALORES  
  

 DA DESPESA Média Mensal Média Anual (Municipal) 
Média Mensal (Estadual) Média Mensal (Federal) 

 

Outros Materiais de Consumo 
( Serviço de Terceiros – Pessoa 

Jurídica) 

Materiais de Higiene e Limpeza 
R$ 1500,00                            
- 

R$   18.000,00 
                     -    

  

 
Material didático, pedagógico e de 
expediente para oficinas: (canetas, 
lápis, papel sulfite, livros, 
apostilas, jogos pedagógicos 
(xadrez, dama etc) 

R$  200,00 
 

R$ 2.400,00                                   
-  

  

 Materiais para curso e oficina 
(vestuário, uniforme em geral) 

R$ 1.296,66 
 

R$ 15.559,92 
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TOTAL ANUAL R$ 2.996,66 
 
R$   35.959,92/ano                           R$                             -    R$                                 -    

 NATUREZA 

DESCRIÇÃO 

VALORES  
  

 DA DESPESA Média Mensal Média Anual (Municipal) 
Média Mensal (Estadual) Média Mensal (Federal) 

 

Serviços terceiros 

Futebol (2 func.) 
Dança/vôlei 
Taekwondo/Handebol (2 func.) 
Hierarquia/disciplina 
Financeiro (2 func.) 
Administrativo (3 func.) 
Técnico de informática 
Manutenção predial 
Jardineiro 
Auxiliar de limpeza 

R$ 2.100,00 
R$ 1.680,00 
R$ 2.380,00 
R$ 1.680,00 
R$2.900,00 
R$ 5.039,66 
R$ 2.000,00 
R$ 2.000,00 
R$ 1.421,00 
R$ 938,00 

R$ 25.200,00 
R$ 20.160,00 
R$ 28.560,00 
R$ 20.160,00 
R$ 34.800,00 
R$ 60.475,92 
R$ 24.000,00 
R$ 24.000,00 
R$ 17.052,00 
R$ 11.256,00 

  

 

TOTAL ANUAL R$ 22.138,66          R$       265.663,92/ano                         R$                             -    R$                                 -    

 

 

 

8. CAPACIDADE INSTALADA 

 

 

RECURSOS FÍSICOS 

 

 

QUANTIDADE 
 

 
Salão 17m x 42 m 

 
01 data show 

06 aparelhos de som 
 

 
Salas para uso administrativo 6m x 3m 

03 computadores  
03 meses  

02 arquivos  
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Sala financeiro 3m x 4m 

 
02 computadores 

02 mesas  
02 arquivos  

 
Recepção/Secretaria3m x5m 

04 computadores  
05 mesas 

01 impressora  
01 arquivo  

 
Sala de aula 1 – 14m x 4,5m 

01 data show 
01 computador  

50 carteiras de braço 

 
Sala de aula 2 – 8m x 4,5m 

01 data show 
14 computadores 

7 bancadas 

 
Cozinha 

01 fogão industrial 
02 geladeiras 

02 mesas  

Vestiário Masculino com banheiros 3m x 6,5m 03  

Vestiário feminino com banheiros 3m x6,0m 03 

Banheiro de acessibilidade 12 mts
2
  01 

Banheiros salão 46,5 m
2
 02 

Cozinha 3m x 7,5m  01 

Quadra Poliesportiva 01 

Campo de Futebol 01 

Piscinas 04 

Quadra de Vôlei de Areia 01 

 

9. RECURSOS HUMANOS  
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PERFIL E ATRIBUIÇÕES 

FUNÇÃO FORMAÇÃO TIPO DE VÍNCULO CARGA HORÁRIA 

(1) Auxiliar de limpeza Ensino Fundamental CONTRATO/CLT 220/mês 

(1) Jardineiro Ensino Fundamental CONTRAT/CLT 220/mês 

(2) Futebol Graduação Prestador de serviços 80/mês 

(1) Dança/vôlei Graduação Prestador de serviços 80/mês 

(2) Taekwondo/Handebol Graduação Prestador de serviços 112/mês 

(1) Hierarquia/disciplina Ensino Fundamental Prestador de serviços 80/mês 

(2) Financeiro Ensino Fundamental Prestador de serviços 150/mês 

(3) Administrativo Ensino Fundamental Prestador de serviços 150/mês 

(1) Técnico de informática Graduação Prestador de serviços 50/mês – dispositivo remoto 

(1) Manutenção predial Ensino Fundamental Prestador de serviços 150/mês 
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10. AÇÕES ANUAL DE ATIVIDADES 

Descrição de todas as atividades, assim como dos temas que serão desenvolvidos nos grupos, oficinas, reuniões, palestras, etc. 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES – 2018 

MÊS: JANEIRO/2018 
TEMA: 

Semanas Atividades Público 
alvo 

Objetivo Responsável Observações 

1ª       

2ª      

3ª       

4ª      

 

MÊS:FEVEREIRO/2018 
TEMA: 

Semanas Atividades Público 
alvo 

Objetivo Responsável Observações 

1ª       

2ª      

3ª       

4ª      

 

MÊS:MARÇO/2018 
TEMA: 

Semanas Atividades Público 
alvo 

Objetivo Responsável Observações 

1ª       

2ª      

3ª       

4ª      

 

MÊS:ABRIL/2018 
TEMA: 

Semanas Atividades Público 
alvo 

Objetivo Responsável Observações 
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1ª       

2ª      

3ª       

4ª      

 

MÊS:MAIO/2018 
TEMA: 

Semanas Atividades Público 
alvo 

Objetivo Responsável Observações 

1ª       

2ª      

3ª       

4ª      

 

MÊS:JUNHO/2018 
TEMA: 

Semanas Atividades Público 
alvo 

Objetivo Responsável Observações 

1ª       

2ª      

3ª       

4ª      

 

MÊS:JULHO/2018 
TEMA: 

Semanas Atividades Público 
alvo 

Objetivo Responsável Observações 

1ª       

2ª      

3ª       

4ª      

 

MÊS:AGOSTO/2018 
TEMA: 
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Semanas Atividades Público 
alvo 

Objetivo Responsável Observações 

1ª       

2ª      

3ª       

4ª      

 

MÊS:SETEMBRO/2018 
TEMA: 

Semanas Atividades Público 
alvo 

Objetivo Responsável Observações 

1ª       

2ª      

3ª       

4ª      

 

MÊS:OUTUBRO/2018 
TEMA: 

Semanas Atividades Público 
alvo 

Objetivo Responsável Observações 

1ª       

2ª      

3ª       

4ª      

 

MÊS:NOVEMBRO/2018 
TEMA: 

Semanas Atividades Público 
alvo 

Objetivo Responsável Observações 

1ª       

2ª      

3ª       

4ª      

 

MÊS:DEZEMBRO/2018 TEMA: 
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Semanas Atividades Público 
alvo 

Objetivo Responsável Observações 

1ª       

2ª      

3ª       

4ª      

 
 

11. CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL –  ( Em Anexo ) 
 

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

Concedente: 
Meta 1 Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 

Municipal R$  25.166,66 R$  25.166,66 R$  25.166,66 R$  25.166,66 R$  25.166,66 R$  25.166,66 

Meta Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Municipal R$  25.166,66 R$  25.166,66 R$  25.166,66 R$  25.166,66 R$  25.166,66 R$  25.166,66 
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13. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal da Proponente, declaro para os devidos fins que: 
 

- A entidade proponente não está impedida de participar do presente Chamamento Público e que não se 
encontra inserida em nenhuma das vedações dispostas no art. 39 a 41 da Lei Federal nº 13.019/2014; 

 
- A entidade proponente não dispõe em seu quadro diretivo de agentes políticos de Poder, de membros do 

Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus 
respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade; 

 
- Não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC proponente, com os recursos 

repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 
confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, 
companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. 

 
Pede deferimento. 

 

(Nome e Assinatura) 
 

(Nome e Assinatura) 

Responsável Técnico(a) pela elaboração do Projeto 

Antonio Carlos Patrizzi 
Representante legal da proponente: 

Antonio Carlos Patrizzi 

Local e Data: Boituva,SP, 18 de dezembro de 2017 

 

 

 
14. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

 

Plano de Trabalho APROVADO, após análise técnica e comprovação da regularidade cadastral, da regularidade 

fiscal e dos aspectos jurídicos. 

 

 

 

 

 

 

Comissão Técnica de Seleção: Comissão Técnica de Seleção: 

(Nome e Assinatura) (Nome e Assinatura) 

 

 

Ordenador de despesa 

(Nome e Assinatura) 

 

Local e Data:  

                                                                 
                                                      

 


