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ASSOCIAÇÃO

AMORADA

Ofício n° 105/2019.

Lençóis Paulista, 13 de novembro de 2019.

Excelentíssimo Prefeito:

A Associação Amorada CNPJ n° 27.938.710/0001-13, vem

respeitosamente, entregar a documentação necessária para celebração do

Termo de Fomento com a Associação Amorada, referente ao repasse do fundo

municipal da criança e adolescente.

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e

consideração.

Atenciosamente,

Maria Cristina etti

Pres' ente_

Associação Amorada

Exmo. Senhor

Anderson Prado de Lima

Prefeito Municipal

Lençóis Paulista - SP 
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PLANO DE TRABALHO

EXERCÍCIO 2019

CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

1 — DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Razão Social: ASSOCIAÇÃO AMORADA

CNPJ: 27.938.710/0001-13

Endereço: Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 950 CEP: 18682-010

Bairro: Centro Município:

Telefone: 14-3264-2058

E-mail: Coordenação.amorada@yahoo.com

Endereço Eletrônico https://www.associacaoamorada.com.br/

Horário de Funcionamento: Ininterrupto

Número de registro no CMAS: 22

Número de registro no CEBAS: Número do Protocolo: 235874.0003970/2019

4.1-16913. 143,3.16-Banco: B. Brasil Agência: 0573-8 Conta Corrente:

II — RESPONSAVEL LEGAL

Nome: Maria Cristina Lorenzetti

Telefone: (14) 3264-2058

RG: 7241979-5 CPF: 161770038-00

Data inicio do mandato: Abril de 2017

Data término do mandato: Abril de 2020

III — RESPONSAVEL TECNICO

Nome: Denise da Silva Rezende

Telefone 14-3264-2058 E-mail: servicosocial.amorada@yahoo.com

Cargo: Assistente Social CRESS: 62.414

IV — RECURSOS HUMANOS DISPON VEIS

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO
CARGA
HORARIA

Keity Teixeira Cardoso Moreno Assessor(a) Administrativo(a) 44h/semanais

Denise Da Silva Rezende Assistente Social 30h/semanais

Elinailde Pereira Gomes Assessor(a) Administrativo(a) 44h/semanais

Luana Dias Montenheiro Psicóloga 30h/semanais

Juliana Cassiano Souza De Nardi Pedagoga 40/semanais

El isangela Godoy Assistente Social 20h/semanais
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Gabriela Russo Serrano Saluceste Coordenadora 40/semanais

Gabriela Bueno Ribeira Motorista 44h/semanais

Adriana Benedita Pini Ferreira De Godoy Cozinheira 12x36 horas

Cleusa Aparecida Dos Santos Rodrigues Cozinheira 12x36 horas

Cicera Paula Dos Santos Araujo Auxiliar educador/cuidador 12x36 horas

Dalete Candido De Oliveira Auxiliar educador/cuidador 12x36 horas

Isabel Miguel Grelo Auxiliar educador/cuidador 12x36 horas

Maria Luiza Dos Santos De Freitas Auxiliar educador/cuidador 12x36 horas

Nerida Joara Pires De Camargo Auxiliar educador/cuidador 12x36 horas

Rosana De Fatima Dos Santos Souza Auxiliar educador/cuidador 12x36 horas

Silva Regina Cassino Duarte Auxiliar Educador/Intermediaria 12x36 horas

Franciele Aparecida Almeida Batista Auxiliar Educador/Temporária 12x36 horas

Solange Neves De Miranda Auxiliar educador/cuidador 12x36 horas

Francine Francisco Veloso De Jesus Auxiliar educador/cuidador 12x36 horas

Anaisa Cristiane Vieira Da Silva Pereira Cuidador / Educador 12x36 horas

Erica Murieli Heiras Morales Cuidador / Educador/ Ferista 12x36 horas

Gislene De Souza Lima Cuidador / Educador 12x36 horas

Marcia Cicera De Souza Brasilio Cuidador / Educador 12x36 horas

Mauriza Alves Da Silva Cuidador / Educador 12x36 horas

Rosinete Aparecida Martins Cuidador / Educador 12x36 horas

Maria Eliana Alves Da Silva Cuidador / Educador 12x36 horas

Luciane De Paula Ramos Cuidador / Educador 12x36 horas

Franciele Rodrigues Da Silva Cuidador / Educador 12x36 horas

Jaqueline Inácio Da Lima Cuidador / Educador 12x36 horas

Renata Cristina Porte Vieira Cuidador / Educador 12x36 horas

Ana Carolina Boaventura Estagiária 30h/semanais

Renata Carolina De Almeida Barbosa
Nutricionista - Prestadora
Serviços 10h/semanais

V- IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

O Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO AMORADA utiliza, para o seu

funcionamento e desenvolvimento de sua metodologia, três casas alugadas, conta com uma área de

1.454,61m2, com três entradas distintas, para crianças, adolescentes e área administrativa. O espaço

para as crianças possui 412,50m2 total e área construída de 309,20m2, distribuída em: recepção,

garagem, sala de convivência, sala de estudo, 2 quartos com 6 leitos, I quarto com 3 leitos, 5

banheiros, 1 berçário com 6 leitos, 1 lactário, 2 despensas, I lavanderia, I cozinha, 1 refeitório, I

brinquedoteca e I playground no quintal. O espaço para adolescentes possui um total de

1.042,1 1m2, distribuídos em sala de convivência, sala de estudo, 2 quartos com 6 leitos, 1 quarto
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com 3 leitos, 4 banheiros, 2 despensas, I lavanderia, I cozinha, I sala de jogos, 1 rancho com

churrasqueira totalizando 250,70m2 de área construída, além de horta de temperos e verduras,

garagem coberta para 3 veículos e amplo espaço externo com área cimentada e área com grama.

Área administrativa com 1 15,07 m2, com ante sala e sala para visita dos familiares, recepção, sala

do serviço social, sala do setor de psicologia, setor de pedagogia, sala da coordenação, arquivo, sala

de reunião, banheiro com acessibilidade e possui ligação interna com ambos espaços de

adolescentes e crianças.

VI- FINALIDADE ESTATUTÁRIA:

Prestar atendimento da proteção social especial de alta complexidade, na modalidade

Serviço de Acolhimento Institucional, para crianças e adolescentes no município de Lençóis

Paulista.

Promoção, divulgação e fomento da reintegração familiar de crianças e adolescentes

através da reinserção à família de origem, extensa ou substituta.

VII- BREVE HISTÓRICO DA ENTIDADE:

A Associação Amorada foi criada juridicamente em abril de 2017, por voluntários

comprometidos com a causa de Acolhimento Institucional, para administrar e ser mantenedora da

Casa Abrigo Amorada que já prestava o serviço há 8 (oito) anos, no município de Lençóis Paulista,

através da Organização Cristã de Ação Social - OCAS.

A Casa Abrigo Amorada iniciou suas atividades em 16 de Janeiro de 2010, na Rua José

Paulino da Silva, 158, com atendimento às crianças em medida de proteção acolhimento

institucional e em 27 de Janeiro de 2014 ampliou sua área física, alugando outro imóvel próximo, à

Rua Pedro Natálio Lorenzetti n° 950, para atendimento de adolescentes e para área administrativa e

técnica, com ligação interna com o primeiro espaço.

A entidade executa acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de

ambos os sexos, inclusive com deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança

e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis

encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

Atende grupos de crianças e adolescentes com vínculo de parentesco - irmãos, primos,

entre outros, mantendo os vínculos entre eles.

Proporcionam acolhimento institucional até que seja possível o retorno da

criança/adolescente à família de origem (nuclear ou extensa) ou a colocação em famílias

substitutas.

Realiza o atendimento em unidade institucional semelhante a uma residência, destinada ao

atendimento de 20 crianças/adolescentes, oferecendo proteção integral, acolhimento afetivo e

materiais adequados, atendimento às necessidades básicas de moradia, saúde, educação, lazer,

alimentação e vestuário.
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Possui educadores/cuidadores e auxiliares treinados e capacitados, que trabalham em

turnos fixos diários, a fim de garantir estabilidade das tarefas de rotina diárias, referência e

previsibilidade no contato com as crianças/adolescentes.

Oferece espaço específico para acolhimento imediato e emergencial, com profissionais

preparados para recebê-los, em qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se realiza um estudo

diagnóstico detalhado de cada situação para os encaminhamentos necessários.

De forma atrelada à garantia do atendimento às necessidades básicas e específicas das

crianças/adolescentes atendidas, para o seu desenvolvimento integral, dignidade e bem estar, são

propiciadas todas as condições necessárias para que participem de várias atividades, ampliando o

seu repertório de experiências, em escolas, centros de convivência, esporte, passeios, acesso aos

bens culturais, formação profissional, dentre outras.

Desenvolvem atividades psicossociais, visando trabalhar questões pedagógicas

complementares, autoestima, resiliência, autonomia, orientações quanto aos cuidados pessoais e

educação, atividades lúdicas em grupos, além de avaliações psicológicas, com foco nas

dificuldades apresentadas.

No que diz respeito às famílias de origem, são desenvolvidas atividades psicossociais

visando à preservação e fortalecimento de vínculos e reintegração familiar.

Todo o trabalho é desenvolvido em estreita observância à legislação vigente.

VIII- IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Aquisição de equipamentos para adequar o ambiente para os acolhidos durante a

permanência no serviço. Promover capacitação continuada aos funcionários da entidade. Aquisição

de equipamentos para promover a formação profissional e futuramente uma possível geração de

renda para os acolhidos. Garantir o acesso ao lazer e a convivência comunitária através de viagem.

IV - JUSTIFICATIVA:

A Casa Abrigo Amorada desenvolve o serviço tipificado como sendo de Proteção Especial

de Alta Complexidade, na modalidade de Acolhimento Institucional, conforme resolução n°109 de

1 1/1 1/2009.

São atendidas crianças de ambos os sexos, inclusive crianças com deficiência, sob medida

de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e

social, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir

sua função de cuidado e proteção. São realizadas ações que visam o fortalecimento das capacidades

familiares, bem como, a construção e/ou fortalecimento dos vínculos das mesmas. Essas ações se

concretizam através de atendimento individual e grupai da equipe técnica (assistente social,

psicólogo e pedagoga) junto à criança e a família, bem como o acompanhamento das visitas
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familiares no abrigo, visitas domiciliares e reuniões mensais com a rede socioassistencial do

mun icípio.

O acolhimento é feito até que seja possível o retorno à família de origem ou extensa, ou a

colocação em famílias substitutas.

O atendimento é realizado na unidade institucional, que é semelhante a uma residência,

destinada ao atendimento de até 20 crianças. Os educadores/cuidadores e auxiliares fazem turnos

fixos de 12 por 36 horas. Conta com espaço específico para acolhimento imediato e emergencial,

com profissionais preparados para receber as crianças, em qualquer horário do dia ou da noite.

Tendo em vista os eixos temáticos do edital em sua modalidade 1: "atendimento de

crianças e/ou adolescentes, tendo em vista a defesa, proteção e promoção dos direitos desse

publico".

Em relação à infraestrutura, o serviço deve assemelhar-se a uma residência em acordo com

as Orientações Técnicas: Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, sobre a sala de

estar, deve ter espaço suficiente para acomodar todos os acolhidos e quanto à cozinha, deve ter

espaço suficiente para acomodar utensílios e mobiliário para preparar alimentos para o número de

usuários atendidos pelo equipamento, sendo que no momento existe a necessidade da aquisição de

eletrodomésticos (batedeira, balança), para a preparação dos alimentos e também de armários de

cozinha.

Ainda, existe no espaço dos adolescentes, sala de estudo, no qual solicitamos a aquisição

de um ar-condicionado.

Os equipamentos refrigerados devem seguir as exigências do código da vigilância sanitária,

segundo a portaria da CVS 6/2013, mantendo uma temperatura de 4°C para que os alimentos

tenham a temperatura de segurança de 10°C, no entanto, nossos equipamentos refrigerados

atualmente mantem a temperatura de aproximadamente 18°C, desta forma, existe o risco de

contaminação alimentar e autuações pela vigilância sanitária. Sendo assim, devido à quantidade de

alimentos armazenados e a atual condição dos equipamentos, existe a necessidade da compra de

uma geladeira industrial para manter os alimentos refrigerados forma adequada.

Para garantir a higiene e segurança dos acolhidos, necessitamos também de tela protetora

contra mosquitos e insetos, conforme orientação da vigilância sanitária.

Ainda, necessitamos adquirir máquina de lavar roupas, com capacidade de 17kg, devido a

grande demanda de acolhidos e a precária condição atual do equipamento que o serviço possui,

sendo que tal máquina não desconfigura o caráter de casa que o serviço de acolhimento deve ter,

ressaltando que tal equipamento é manuseado pelos próprios acolhidos.

Sendo assim, solicitamos a aquisição dos equipamentos supracitados para proporcionar um

ambiente adequado e seguro a todos os acolhidos atendidos, observando as Orientações Técnicas:
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Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, e também seguindo as

orientações da Vigilância Sanitária.

Com o objetivo promover a formação profissional dos acolhidos e futuramente ser uma

possível fonte de renda para os mesmos, e ajudar nos custos da entidade, sendo que tais valores

serão revertidos diretamente para o benefício dos acolhidos. Solicitamos a aquisição de máquina de

estampar e de matéria prima para iniciar estamparia, como: copos, canecas, camisetas e squeezes, e

aquisição de demais equipamentos para compor espaço adequado para a estamparia (mesa para

manipulação em inox, armário multiuso em aço e ar-condicionado para compor a sala).

A fim de garantir o lazer e a convivência comunitária dos acolhidos, assim como preconiza

o ECA - Lei n° 8.069 de 13 de Julho de 1990 Art. 40 É dever da família, da comunidade, da

sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Solicitamos que seja realizado passeio com todos os acolhidos que estiverem nas

dependências do serviço de acolhimento na ocasião da data em que for realizada a viagem

(aproximadamente 15 acolhidos) junto à equipe de funcionários suficientes para garantir a

segurança dos acolhidos durante todo o passeio (aproximadamente 15 funcionários). Será

contratada empresa de turismo que oferte passeio dentro do valor estimado para a viagem, que seja

incluso as refeições, transporte e hospedagem de todos com dois dias de hospedagem.

Quanto ao local da viagem pretendido é parque aquático que pode será adaptado em acordo

com o valor solicitado, sendo local adequado com atividades para crianças e adolescentes e que

comporte a quantidade de acolhidos e funcionários supracitada. A data pretendida é em fevereiro

de 2020.

Tendo em vista o eixo do edital previsto modalidade 3: "capacitação ou formação de

profissionais que atuam no sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente",

solicitamos:

Capacitação continuada aos funcionários do serviço de, visto que de acordo com as

Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimentos para Crianças e Adolescentes é necessário

capacitar os funcionários periodicamente, para garantir a melhora do desempenho profissional,

qualidade do atendimento institucional e do seguimento ao Projeto Politico-Pedagógico, refletindo-

se no bem estar das crianças e adolescentes acolhidos.

Para tal, salientamos a importância da capacitação dos profissionais, tendo em vista a

grande demanda em nosso serviço de adolescentes que possivelmente completarão a maioridade no

serviço de acolhimento, sendo que nesta data temos 08 adolescentes com tal perfil. Solicitamos

então, que 11 funcionários da equipe técnica, administrativa e operacional do serviço de

acolhimento, sendo estes 1 assistente social, 1 psicóloga, 1 pedagoga, 1 coordenadora, 1 motorista,

1 assessora administrativo, 01 estagiária, e 4 educadoras passem por uma capacitação com tema
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relacionado a esta demanda. Há também o transporte até o local onde será realizada tal capacitação,

através de contratação de empresa especializada que capacite sobre o tema citado de transporte que

atenda a demanda de 1 1 funcionários.

Ainda, devido a crescente demanda já citada de adolescentes que possivelmente

completarão a maioridade em serviço de acolhimento, solicitamos capacitação da equipe técnica do

serviço de acolhimento, composta por 2 assistentes sociais, 1 psicóloga, 1 coordenadora e 1

pedagoga, através de instituição especializada que aborde este tema .e ainda os custos do transporte

até o local onde será realizada tal capacitação.

Ainda no eixo do edital previsto modalidade 3: -capacitação ou formação de profissionais

que atuam no sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente", ressaltamos a

necessidade da capacitação dos profissionais da equipe técnica e administrativa, sendo esta

composta por profissionais que atuam diretamente com os educadores e demais funcionários,

incluindo 01 coordenadora, 01 psicóloga e 02 assessoras administrativas, que aborde temas tais

como, os aspectos da legislação, contabilidade, comunicação e marketing, tecnologia, voluntariado,

recursos humanos, entre outros, como captação de recursos, demandas essas prioritárias na

entidade na atualidade. Sendo que tais temas são de essencial importância para gestão em terceiro

setor, no qual se enquadra o serviço de acolhimento, casa abrigo amorada.

Ainda, solicitamos duas capacitações que devem ocorrer nas dependências do serviço de

acolhimento, com previsão para ocorrerem semestralmente a partir do recebimento do valor deste

projeto. Tais capacitações serão realizadas para a equipe técnica, administrativa e operacional do

serviço de acolhimento, composta por 33 funcionários sendo: 2 assessoras administrativas, 2

assistentes sociais, 1 psicóloga, 1 pedagoga, 1 coordenadora, 1 motorista, 2 cozinheiras, 10

auxiliares de educadores, 11 educadores, 1 estagiária e 1 motorista e 1 nutricionista. Os temas a

serem ministrados serão discutidos junto à equipe operacional do serviço de acolhimento, onde

estes irão expor quais sãos as demandas do dia a dia com os acolhidos que necessitem serem

capacitados e a partir das sugestões serão escolhidos dois temas pertinentes para que haja a

capacitação em acordo com as reais necessidades diárias dos profissionais.

X - CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA:

• Público Alvo: Todas as crianças e adolescentes acolhidas.

• Horário de atendimento: Ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias na semana.

• Capacidade total de atendimento: 20 vagas, conforme determina a legislação.

• Número de pessoas atendidas pelo plano de trabalho: Capacidade para 20 crianças/

adolescentes ao mês.
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XI- OBJETIVO GERAL:

Aquisição de equipamentos para adequar o ambiente para os acolhidos durante a
permanência no serviço. Promover capacitação continuada aos funcionários da entidade. Aquisição
de equipamentos para promover a formação profissional e futuramente uma possível geração de
renda. Garantir o acesso ao lazer e a convivência comunitária através de viagem.

II — METAS :

Metas Metodologia

Resultados Esperados
Método de

Periodi

cidade

de
avaliaç

ão

Metas

Quantitativas

Metas
Qualitativas

verificação oã d 

cumprimento das
metas

Implantação de
projeto

profissionalizante
e de geração de

renda.

O projeto será realizado através da
aquisição de equipamentos e
mobiliários para o desenvolvimento de
atividades voltadas à profissionalização
e uma possível geração de renda que
poderá der revertida à instituição.

As aulas de sublimação (estamparia em
camisetas, copos e canecas) serão
realizadas duas vezes na semana,
durante 2 horas cada aula, por um dos
educadores da entidade.

Atender 10
adolescentes
mensalmente,

Formação
profissional e
possível geração de
renda para melhor
atender aos
acolhidos.

Relatório de
Acompanhamento

financeiro e
viabilidade do projeto

Relatório Fotográfico

Quadrim
estral

Adequar o
ambiente aos
acolhidos.

10

Proporcionar local adequado aos
acolhidos, a fim de cumprir as
normativas técnicas e proporcionar
maior conforto aos mesmo,

Serão adquiridos mobiliárias para
adequar a sala de televisão, cozinha,
lavanderia, quartos e sala de estudo,

Atender 20
crianças e

adolescentes
mensalmente.

Proporcionar
ambiente adequado.
seguindo as
orientações técnicas
de serviços de
acolhimento
institucional para
crianças e
adolescentes.

Relatório de
fotográfico

Relatório de
atividades.

Anual

Realização de
Capacitação
técnica para todos
os funcionários,
abrangendo
equipe técnica,
administrativa e
operacional.

O curso será realizado através da
contrafação de empresa especializada
na ministração de cursos específicos
sobre acolhimento.

Serão realizadas duas capacitações
sendo cada uma delas com duração de
16 horas aula dividida em dois dias.

As capacitações serão realizadas nas
dependências da Casa Abrigo Amorada.

O tema a ser debatido nos cursos serão
definidos após a contratação da
empresa. em conjunto com a demanda
levantada pelos funcionários

Capacitar os 33
funcionários da
casa abrigo
amorada

composta por:
2 assessoras

administrativas,
2 assistentes
sociais, 1
psicóloga,

1 pedagoga,
1 coordenadora.

1 motorista,
2 cozinheiras,

10 auxiliares de
educadores.

1 1 educadores.
1 estagiária e 1
nutricionista.

Capacitar os
funcionários, a fim
de cumprir as
normativas técnicas
de serviços de
acolhimento, bem
como garantir um
serviço adequado

aos usuários.

Certificação

Relatório do Curso

Lista de Presença

Anual
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Realização de
curso de
capacitação da
equipe técnica,
administrativa e
operacional da
entidade,

O curso será realizado através da
contratação de empresa especializada
na execução de cursos específicos sobre
acolhimento de adolescentes.

O tema será relacionado ao
desenvolvimento da autonomia dos
adolescentes, a fim de prepara-los para
uma vida autônoma após completarem
maioridade,

O curso será realizado em local, data e
horário, conforme disponibilidade das
empresas.

05 pessoas da
equipe técnica
composta por: 1
pedagoga, 1

coordenadora, 1
psicóloga e 2
assistentes
sociais.

Capacitar a equipe
técnica, a fim de
cumprir as
normativas técnicas
de serviços de
acolhimento de

adolescentes, a fim
de atender a
demanda crescente
de adolescentes
desacolhidos por
maioridade,
desenvolvendo
oficinas que
ajudarão na sua
autonomia
(financeira,
regionalização e
inserção no mercado
de trabalho).

Certificação

Relatório do Curso

Anual

tealização de
capacitação da
equipe técnica, da
entidade,

O curso será realizado através da
contratação de empresa especializada
na execução decursos específicos sobre
o acolhimento de adolescentes.

O tema será específico sobre o manejo
com os adolescentes, através de
palestras e oficinas práticas.

O curso será direcionado a equipe
técnica, administrativa e operacional
composta por 11 pessoas.

O curso será realizado em local, data e
horário, conforme disponibilidade das
empresas. Com oficinas práticas de
manejos com adolescentes.

II pessoas da
equipe técnica
administrativa e
operacional: 1
coordenadora, I
assistente social,

1 psicóloga, 1
assessora

administrativa,
1 motorista e 5
educadores,

Capacitar a equipe
técnica
administrativa e
operacional com o
tema específico
sobre o manejo com
adolescentes, a fim
de cumprir as
normativas técnicas
de serviços de
acolhimento de
adolescentes.

Certificação

Relatório do curso

Anual

Realização de
capacitação para
a equipe técnica

gig m i n i strat i va da
1111Pritidade (30

setor)

O curso será realizado através da
contratação de empresa especializada
na execução de cursos específicos sobre
o terceiro setor que aborde temas tais
como: os aspectos da legislação,
contabilidade, comunicação e
marketing, tecnologia, voluntariado,
recursos humanos, entre outros, como
captação de recursos, demandas essas
prioritárias na entidade na atualidade,

O curso será realizado em local, data e
horário, conforme disponibilidade das
empresas.

04 pessoas: 1
coordenadora, 2

assessoras
administrativo e

1 psicóloga,

Capacitar a equipe
técnica com
aspectos específicos
sobre terceiro setor
que aborde temas
tais como, os
aspectos da
legislação,
contabilidade.
comunicação e
marketing,
tecnologia,
voluntariado,
recursos humanos,
entre outros.

Certificação

Relatório do Curso

Anual
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Realização de
viagem com as
crianças e
adolescentes

Realização de uma viagem com 20
crianças /adolescentes e acolhidos com
15 funcionários, entre eles 05
educadores e 5 auxiliares de

20 crianças e
adolescentes, 4
educadores e 2
auxiliares de

Proporcionar a
cultura a

convivência
comunitária e o

Relatório fotográfico

Relatório de
atividades.

Anual

acolhidos visando educadores. 1 coordenadora 1 assessora educadores. 1 lazer.
o lazer e a administrativo 1 psicóloga 1 pedagoga e coordenadora, 1
convivência 1 assistente social suficientes para psicóloga, 1
comunitária, garantir a segurança dos acolhidos

durante todo o passeio.
pedagoga e 1

assistente social.

Será contratada empresa de turismo.
que inclua as refeições (café da manhã,
almoço e jantar). transporte e
hospedagem para 02 dias de 30 pessoas.
(observação: o número de crianças
poderá ser inferior se houver crianças
de 01 ano em acolhimento na entidade).

O local pretendido é parque aquático
com o objetivo de garantir o lazer e a
convivência comunitária das crianças e
adolescentes acolhidos.

Período provável para fevereiro de
2020, conforme disponibilidade do
calendário escolar, bem como do local
que irá receber as crianças.

XIII -CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividades/Ações
Profissional

Responsável

Periodici

dade

Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Atividades de estamparia
sendo uma possível formação
profissional dos adolescentes
acolhidos e possível geração
de renda ao serviço de
acolhimento com retorno
direto às crianças e
adolescentes.

Equipe

Técnica e

Operacional.

Diário. X X X X X X X X X X X X

Utilização diária dos
equipamentos adquiridos nas
atividades de rotina.
(Lavagem de roupas;
refrigeração, preparação e
armazenamento de
alimentos; proteção e
higiene: acomodação dos
acolhidos).

Equipe

Técnica e

Operacional.

Diário. X X X X X X X X X X X X

Viagem para os acolhidos
promoção do lazer e garantir
a convivência comunitária
dos acolhidos.
(a data da viagem pode ser
alterada devido a alterações
de valores em períodos de
temporada e também em
relação à data do
recebimento da verba).

Equipe

Técnica e
Operacional.

Único. X
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Duas capacitações no serviço

de acolhimento totalizando
de 32 horas aulas divididos
em 04 dias. Será decidido
conjuntamente quais serão os
dois temas de tal capacitação.

(as datas podem ter
alterações devido à data do

recebimento da verba e ainda

em acordo com a
disponibilidade da empresa a

ser contratada para a
capacitação).

Equipe

Técnica e

Operacional.

Semestral. X X

Uma capacitação de II
funcionários da equipe
técnica administrativa e
operacional do serviço de

acolhimento com tema

relacionado ao trabalho do

desenvolvimento de

autonomia/ manejo com os

adolescentes.
(as datas podem ter

alterações devido à data do

recebimento da verba e ainda

em acordo com a
disponibilidade da empresa a
ser contratada para a

capacitação).

Equipe

Técnica e

Operacional.

X

Uma capacitação aos

funcionários da equipe

técnica composta por I

psicóloga, I pedagoga, I

coordenadora e 2 assistentes

sociais, com tema

relacionado ao
desenvolvimento da
autonomia dos adolescentes,

a fim de prepara-los para
uma vida autônoma após
completarem a maioridade.

(as datas podem ter
alterações devido à data do

recebimento da verba e ainda

em acordo com a
disponibilidade da empresa a

ser contratada para a
capacitaçao).

Equipe

Técnica e

Operacional.

X

Capacitação para a equipe
técnica administrativa com o
tema relacionado ao terceiro

setor.
(as datas podem ter
alterações devido à data do
recebimento da verba e ainda

em acordo com a
disponibilidade da empresa a

ser contratada para a
capacitaçào).

Equipe

Técnica e

Operacional.

X
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XIV - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DESPESAS
Concedente Proponente Total

Item Especificação

1 Equipamentos 32.800,00

1.1

1 Máquina de estamparia (Prensa
Térmica Para Sublimação + kit para
sublimação (o kit está composto por
tinta para sublimação, papel para
sublimação e impressora para
sublimação com capacidade para
estampar 1200 peças).

R$6.000,00 R$ 0,00 R$6.000,00

1.2

1 Armário em aço, 2 portas, 5
prateleiras multiuso. Altura 1927 mm,
Largura 750 mm e Profundidade
400mm.

R$1.150,00 R$ 0,00 R$1.150,00

1.3
1 Mesa Mesa Aço Inox - I,4m
(140x60x80cm)

R$450,00 R$ 0,00 R$450,00

1.4
Geladeira Industrial inox, 4 portas,
750 litros e 220 v.

R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00

1.5
Duas Lavadora de roupas capacidade
para 17kg — 110V

R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00

1.6
Batedeira planetária, inox, 4 litros, 12
velocidades e 750 w.

R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 500,00

1.7
1 Jogo de armários para cozinha com
9 gavetas e 21 portas. Altura I .99m,
Profundidade 0,51 m e Largura

R$ 9.000,00 R$ 0,00 R$ 9.000,00

1.8

Jogo de sofás 3 e 2 lugares,
poliuretano 100% poliéster, marrom,
encosto removível com espuma,
braços fixos c espuma e persintas
elásticas no assento.
Dimensões 3 lugares: 92x188x87 cm,
2 lugares: 92x145x87 cm.

R$3.200,00 R$ 0,00 R$3.200,00

1.9
2 Ar Condicionado Split Digital
Inverter 11500 Btus Frio 220v.

R$ 3.200,00 R$ 0,00 R$ 3.200,00

1.10 1 Balança Eletronica Digital,
capacidade para 40kg Alta Precisão
para cozinha.

R$300,00 R$ 0,00 R$300,00

2 Materiais de consumo
,.

R$ 10:000 00,

2.1

400 copos ecológicos para
sublimação, capacidade 550 ml,
Material: polipropileno na cor:
-linda".

R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 900,00
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2.2

200 canecas em cerâmica para
sublimação, na cor branca,
capacidade em volume de 325m1

R$2.000,00 R$ 0,00 R$2.000,00

2.3

7 telas de proteção contra mosquitos
para janelas de 06 quartos e cozinha
com tamanho sob medida.

R$2.800,00 R$ 0,00 R$2.800,00

2.4
100 squeeze modelo mosquetão para
sublimação, capacidade 400m1 em
alumínio na cor branca.

R$1.300,00 R$ 0,00 R$1.300,00

2.5
300 camisetas modelo unissex em
material poliéster, nos tamanhos p, m,
... .,..._

R$3.000,00 R$ 0,00 R$3.000,00

3 Contratação de serviço de terceiros
R$57.200,00

3.1

Duas capacitações totalizando de 32 horas
aulas divididos em 04 dias na Casa
Abrigo Amorada. Para capacitar 33
funcionários sendo: 2 assessoras
administrativo, 2 cozinheiras, 1 motorista,
1 psicóloga, 2 assistentes sociais. 1
pedagoga, I coordenadora. 1 estagiária,
10 auxiliares de educadores, I 1
educadoras e 1 nutricionista, com temas
relacionados ao dia a dia no serviço de
acolhimento. Os temas serão discutidos
com todos os funcionários, onde estes
apresentarão as demandas diárias dentro
do serviço de acolhimento e será decidido
conjuntamente quais serão os dois temas
de tal capacitação.

R$ 18.000,00 R$ 0,00 R$ 18.000,00

3.2

O curso será realizado através da
contratação de empresa especializada na
execução de cursos específicos sobre o
acolhimento de adolescentes.
O curso será direcionado a equipe técnica,
administrativa e operacional composta por
I I pessoas: 1 coordenadora] 1 assistente
social 1 psicóloga 1 assessora
administrativa 1 motorista e 5 educadores.
O curso será realizado em local, data e
horário, conforme disponibilidade das
empresas.

R$4.500,00 R$ 0,00 R$4.500,00

3.3

O curso será realizado através da
contratação de empresa especializada na
execução de cursos específicos sobre
acolhimento.
O tema será relacionado ao
desenvolvimento da autonomia dos
adolescentes, a fim de prepara-los para
uma vida autônoma após completarem a
maioridade, o curso será realizado para 5
pessoas da equipe técnica composta por: 1
pedagoga 1 coordenadora 1 psicóloga e 2
assistentes sociais. O curso será realizado
em local, data e horário, conforme
disponibilidade das empresas.

R$5.350,00 R$ 0,00 R$5.350,00
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3.4

Uma capacitação aos funcionários da
equipe técnica composta por 1 psicóloga,
1 pedagoga, 1 coordenadora e 2
assistentes sociais, com tema relacionado
ao desenvolvimento da autonomia dos
adolescentes, a fim de prepara-los para
uma vida autônoma após completarem a
maioridade.

R$7.50000, R$ 0,00 R57.500,00

3.5

Transporte dos funcionários até os locais
onde serão realizadas as capacitações.

(Os capacitações serão realizadas em
local, data e horário, conforme
disponibilidade das empresas).

R$6.850,00 R$ 0,00 R$6.850,00

3.6

Realização de uma viagem com 20
crianças/adolescentes e acolhidos com 10
funcionários, entre eles 4 educadores e 2
auxiliares de educadores, 1 coordenadora
1 psicóloga e 1 assistente social
suficientes para garantir a segurança dos
acolhidos durante todo o passeio.

Será contratada empresa de turismo, que
inclua as refeições (café da manhã,
almoço e jantar), transporte e hospedagem
para 02 dias de 30 pessoas.

O local pretendido é parque aquático com
o objetivo de garantir o lazer e a
convivência comunitária das crianças e
adolescentes acolhidos. Durante a viagem
serão trabalhados com as crianças temas
de regionalização com objetivo de
garantir a cultura.

R$15.000,00 R$ 0,00 R$15.000,00

TOTAL GERAL R$100.000,00

XV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE

10 Mês 2° Mês 3° Mês 4° Mês 5° Mês 6 Mês

R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ R$ R$ R$

7 Mês 8° Mês 9° Mês 10° Mês 110 Mês 12° Mês

R$ R$ R$ R$ R$ R$
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1° Mês 2° Mês 3° Mês 4° Mês 5° Mês 6° Mês

R$ R$ R$ R$ R$ R$
7 Mês 8° Mês 9° Mês 100 Mês 110 Mês 12° Mês

R$ R$ R$ R$ R$ R$

XVI- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da ASSOCIAÇÃO AMORADA declaro, para

fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, para os efeitos e sob as

penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o

Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a

transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na

forma deste plano de trabalho.

Gestor:

Pede deferimento,

Lençóis Paulista, 04 de novembro de 2019.

Aprovado ( ) Reprovado

Lençóis Paulista, e S  / 

Maria Cristina 
______t

Presiden
Associação Amorada

XVII- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

ANA PAVLA BALáI GÓESSecrer 2 de Co ênios eCapyação de RecursosR : 33.195.416-3
CPF: 302.747.858-38


