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PLANO DE TRABALHO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil
I) Dados da pessoa jurídica
Nome: INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA
CNPJ: 15.542.175/0001-06
Endereço: Rua: Batávia 280
; Bairro: Parque Nono Oratório Santo André
Telefone: (11) 4472 2146
E-mail institucional: adm@cidademeninos.org.br

CEP: 09260020

Legal N
II) Identificação do Representante Legal
Nome: FREI RAFAEL GOMES DA SILVA
Data de Nascimento: 24/11/1983
RG: 45.169.620-7
CPF: 318.131.858-24
Formação: RELIGIOSO
Endereço: Rua: Francisco Finco
Bairro: Dos Fincos – São Bernardo do Campo CEP: 09831 130
Telefones: (11) 4472 2146
E-mail pessoal:
E-mail institucional: adm@cidademeninos.org.br
E-mail institucional:

III) Identificação do responsável técnico pela execução do serviço a ser qualificado
Nome: CARLOS ALBERTO ALBORGUETE
Data do Nascimento: 18/02/1971
RG: 20.004.598-2
CPF: 080.446.728-50
Formação: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
Endereço: Rua speers 124 – apto 134 Bairro: Vila São Pedro – Santo André - SP CEP: 09210 200
Telefones: 11 98776 0605
E-mail pessoal: carlos.alborguete@gmail.com
E-mail institucional: adm@cidademeninos.org.br

IV - Apresentação da OSC
1. Descrever a evolução histórica da OSC
a. Experiência Previa
A Cidade dos Meninos “Maria Imaculada”, situada na Rua Batávia 280, é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos,
constituída como filial da SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais. Foi
idealizada por Frei Pio Populin dos Frades Menores Conventuais, da Província de São Francisco de Assis e sua
fundação foi em 08 de abril de 1960. Para a realização deste projeto a Entidade ganhou um amplo terreno da Prefeitura
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de S. André medindo 149.671 m2, que, no decorrer dos anos, foi devolvido em parte, para poder atender a outras
necessidades do bairro que estava crescendo sobremaneira. Entretanto, a Entidade continua ainda de posse de uma
área muito ampla que lhe permite realizar a contento as suas atividades.
Com o advento da Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009, que passou a regular o processo de Certificação das
Entidades Beneficentes de Assistência Social no país, a Província dos Frades Franciscanos Menores Conventuais,
fundou em 11 de fevereiro de 2012 a INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.542.175/0001-06, com sede à Rua
Batávia, 280, CEP 09260-020, bairro Parque Novo Oratório, Santo André/SP.
A mesma Província já mantinha e ainda mantém outra entidade bem mais antiga denominada SOMIFRAMECO Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais – CNPJ Nº 57.547.374/0001-49, fundada em 23 de
julho de 1949 e que, por décadas, atuou de forma hibrida, desenvolvendo atividades religiosas, de assistência social e
educação.
A fundação da INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA contribuiu para o processo de
segregação das atividades religiosas das demais atividades de educação e assistência social desenvolvidas pela
SOMIFRAMECO – Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais. A INSTITUIÇÃO CIDADE DOS
MENINOS MARIA IMACULADA em suas finalidades estatutárias prevê todos os programas e serviços assistenciais e
educacionais que eram desenvolvidos pela SOMIFRAMECO - Associação Missionária dos Franciscanos Menores
Conventuais. Gradativamente a SOMIFRAMECO foi encerrando as atividades assistenciais e educacionais, mantendo
apenas as atividades no âmbito religioso.
Em contra partida, a INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA foi assumindo todos os serviços de
caráter sócio assistencial e educacional. Em seus primeiros anos de atividades prestou serviço a população idosa,
através de um Centro de Convivência, oferecendo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos.
Ao termino do exercício de 2017 a INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA possuía totais
condições para assumirmos demais programas e serviços ora desenvolvidos pela SOMIFRAMECO – Associação
Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais.
Assim, em janeiro de 2018, além do atendimento aos idosos, a INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA
IMACULADA passou a atender todos os demais programas e serviços citados abaixo:
Educação Infantil;
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e Adolescentes;
Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho para Adolescentes e Jovens;
Centro de Reabilitação;
Academia de Esportes (projeto geração de renda).
A dinâmica adotada para a transição dos programas e serviços da SOMIFRAMECO – Associação Missionária dos
Franciscanos Menores Conventuais para a INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA
não gerou nenhuma descontinuidade das atividades, desenvolvidas ao longo de praticamente 06 décadas.
assim

que,

a

INSTITUIÇÃO

CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA, DERIVA
da
SOMIFRAMECO
Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais – CNPJ Nº 57.547.374/0001-49, uma vez que também
foi idealizada e fundada sob os mesmo princípios e valores da promoção social, tendo como fundadores os Frades
Menores Conventuais, da Província de São Francisco de Assis que iniciou suas atividades no Brasil em 1949, os
mesmos que fundaram a SOMIFRAMECO – Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais em 23 de
julho de 1949, ou seja, pelo mesmo grupo econômico.
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Com base na Teoria acima citada, todos profissionais técnicos, administrativos e operacionais que
trabalhavam naquele momento, ora contratados pela SOMIFRAMECO, foram, TODOS, transferidos legalmente
para
a
Instituição
Cidade
dos
Meninos
, mediante acordos celebrados e lavrados em atas de Assembleias Gerais, registradas em cartórios, entre as
duas Instituições.
A transferência de toda a equipe de funcionários, somada ao grupo de Diretores que também eram os mesmos,
GARANTIU E TRANSFERIU juntos, toda a experiência acumulada no trabalho desenvolvido há décadas com os
diversos programas sociais, dentre eles, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança e
Adolescente.

a. Atuação em Rede
A Instituição procura manter uma atuação significativa nas articulações com parceiros, serviços e agentes públicos,
comunidade, organizações da sociedade civil, instituições de ensino, prestadores de serviços, entre outros.
Primeiramente citamos que é uma das 05 entidades fundadoras da FEASA em dezembro de 1970 e ao longo dos 51
anos de existência, tem uma participação assídua nas ações promovidas pela Federação, além de que, por diversos
mandatos ocupou e ocupa atualmente cargo diretivo na mesma.
Também podemos citar que a Instituição tem um papel articulador com a comunidade local, promovendo o envolvimento
da mesma nas questões sociais, educacionais, ambientais e culturais. Essa articulação gera uma participação ativa da
comunidade nos eventos e ações promovidas pela Instituição.
A Instituição participa também da Rede Brasileira do Terceiro Setor - REBRATES, de eventos, formações, seminários
intersetorial e interinstitucional, possibilitando parcerias, contribuições técnicas e em alguns casos financeiras. Neste
caso, podemos citar como exemplo a Fundação Salvador Arena, através da oferta de recursos financeiros em diversas
parcerias, bem como formação para profissionalização dos serviços.
A Instituição encontra-se referenciada ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, atualmente localizado no
território (bem próximo) onde os serviços da Instituição são desenvolvidos. Essa proximidade facilita a articulação e
interlocução frequente com os técnicos deste órgão, assim como, na medida da necessidade, com o Centro de
Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Conselho Tutelar III, Defensoria Pública, Vara da Infância e
Juventude e Ministério Público.
a. Relevância Publica e Social
A Cidade dos Meninos, geograficamente está localizada no Parque Novo Oratório, bairro com grande dimensão
territorial e populacional, porém o público atendido se estende para além deste bairro, abrangendo Jardim Ana Maria,
Jardim Santo Alberto, Parque Capuava, Parque Erasmo Assunção; Jardim Alzira Franco; Parque das Nações, Jardim
Rina, Jardim Itapoan e Parque João Ramalho, uma vez que nestes bairros existem grandes concentrações de famílias
de baixa renda.

S.C.F.V para Crianças e Adolescentes
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Para evidenciar a Relevância Publica e Social do trabalho que a Instituição desenvolve, este projeto apresentamos os
serviços ofertados na área da Assistência Social a saber:
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As condições em que vivem parte das famílias desta região expõem as crianças e adolescentes, no período contrário
ao da escola, a situações de risco pessoal e social. A oferta do S.C.F.V., contribuir para a prevenção e/ou proteção a
situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social, possibilitando a criança e ao adolescente espaço físico de
convívio, desenvolvimento de habilidades, socialização e a convivência comunitária e ainda, o fortalecimento da
relação familiar.
O Serviço busca e objetiva na sua essência atender prioritariamente as famílias em situação de vulnerabilidade social,
de acordo com as normativas da Política de Assistência Social, contribuindo assim para que tenham acesso aos
serviços socioassistenciais em sua plenitude. A Instituição pretende que os usuários vivenciem atividades lúdicas e
diversificadas, capazes de contribuir na identificação das melhores escolhas e na descoberta de habilidades e talentos,
desenvolvendo a criticidade e a participação política que possam influenciar na formação de uma sociedade justa,
fraterna e igualitária. Essas ações acontecerão através de oficinas, trocas culturais, vivências grupais, que contribuirão
com novos aprendizados, formação de atitudes e valores, capacidade de comunicação, valorizando a pluralidade e
singularidade da condição infanto-juvenil, bem como o sentimento de pertencimento e de identidade.
Tais ações possuem caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de
capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da
vulnerabilidade social, proporcionando diretamente aos usuários e suas famílias uma melhor qualidade de vida física,
psíquica e social.
Por fim, o Projeto visa oferecer, em Parceria com a Prefeitura Municipal de Santo André através da Secretaria de
Cidadania e Assistência Social um serviço socioeducativo, com critérios de seleção capazes de contemplar os casos
de maior vulnerabilidade para o atendimento de 200 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e suas respectivas
famílias, em um ambiente pedagogicamente estruturado, com recursos humanos indispensáveis para oferecer
segurança, proteção e apoio, em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente, fomentando a utopia da
Instituição, de que um dia, todos os direitos serão efetivados.

Capacidade Técnica e Operacional
Atendimento de 200 crianças e adolescentes.

S.C.F.V para Idosos

Nesse contexto, a matricialidade sociofamiliar passa a ter papel de destaque no âmbito da Política Nacional de
Assistência Social (PNAS). Esta ênfase está ancorada na premissa de que a centralidade da família e a superação da
focalização, no âmbito da Política de Assistência Social, repousam no pressuposto de que para a família prevenir,
proteger, promover e incluir seus membros é necessário, em primeiro lugar, garantir condições de sustentabilidade para
tal. Nesse sentido, a formulação da Política de Assistência Social é pautada nas necessidades das famílias, seus
membros e dos indivíduos. (Política Nacional de Assistência Social - PNAS, 2004, p.35)
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A Lei 8.842, de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso (PNI), estabelece que os maiores de 60
anos sejam objeto de atenção especial do Estado. Entre suas nove diretrizes básicas, destaca-se a prioridade para a
família enquanto instituição mais capaz de produzir o bem-estar do idoso, já que a internação em asilos ou hospitais só
deve ocorrer como última alternativa. Esta diretriz está de acordo com outras relativas à importância da “integração
social” do idoso à sociedade, sua convivência com várias gerações e participação em associações, evitando o
asilamento. Embora haja o reconhecimento explícito sobre a importância da família na vida social e, portanto,
merecedora da proteção do Estado, tal proteção tem sido cada vez mais discutida, na medida em que a realidade tem
dado sinais cada vez mais evidentes de processos de penalização e desproteção das famílias brasileiras.
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Diante do exposto, e considerando a realidade territorial, bem como diagnóstico dos usuários, a Instituição Cidade dos
Meninos, acredita que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos constitui como uma medida
de caráter preventivo e proativo do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
O S.C.F.V. para Idosos tem como objetivo contribuir no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da
autonomia e de sociabilidade, no fortalecimento de vínculo familiar, no convívio comunitário e na prevenção de
situações de risco pessoal e social, visando o caráter de proteção básica pautada na defesa e afirmação de direitos. O
serviço leva em consideração o perfil dos diferentes usuários, de maneira planejada, adaptada e atrativa, abordando os
três eixos estruturantes:
1. Convivência Social e Intergeracionalidade;
2. Envelhecimento Ativo e Saudável;
3. Autonomia e Protagonismo.
Estes eixos pautam o planejamento e a organização do serviço de modo que as atividades sejam desenvolvidas de
maneira integrada.
Capacidade Técnica e Operacional
Atendimento de 150 idosos.
Os referidos serviços tornam-se públicos por duas razões:
1. A Instituição possui reconhecimento de Utilidade Pública Municipal;
2. O Serviço é oferecido no Município apenas por entidades de Assistência Social.

2. Caracterização Socio Econômica da região e do Serviço
a. Localização
ENDEREÇO: Rua Batávia, 280 – Parque Novo Oratório – Santo André – São Paulo - CEP 09260 020.
a. Caracterização das vulnerabilidades sociais do território
O Parque Novo Oratório está situado no extremo norte do município de Santo André, região periférica que faz divisa
com São Paulo e Mauá, sendo a Cidade dos Meninos uma das poucas Instituições que desenvolve diariamente
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para criança/adolescente e idosos oferecendo um significativo
apoio às famílias que vivem em maior vulnerabilidade social, sendo parte destas provenientes de outros estados
brasileiros, destacando-se os da região norte e nordeste do país, migração esta que busca melhores condições de vida
e um futuro melhor.

O bairro possui serviços públicos, como hospital e posto de saúde municipal, bancos, escolas municipais e escolas
estaduais de Ensino Fundamental e Ensino Médio, entretanto, não dispõe de postos de trabalho capazes de atender as
necessidades do seu alto número de habitantes, exigindo que parte da população de desloque para outras localidades
para sua empregabilidade.
A abrangência se circunscreve não somente ao Bairro do Parque Novo Oratório, onde a Instituição tem sua sede, mas
a todos os bairros vizinhos, conforme citado no item Relevância Publica e Social. Na maioria desses bairros existem
grandes aglomerados de famílias de baixa renda. As moradias são geralmente precárias ou densamente ocupadas,
falta saneamento básico, existem córregos contaminados com esgotos a céu aberto, mau cheiro, infestação de
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À primeira vista, o bairro onde está inserida a Instituição não mostra a pobreza estampada em suas construções e nas
características do território. Ao longo dos anos, o Parque Novo Oratório foi se desenvolvendo e atualmente é
considerado um bairro de classe média baixa, contando com infraestrutura básica como, saneamento, pavimentação e
iluminação, no entanto, existem ainda espalhados pelo bairro cortiços e residências precárias, onde a pobreza é
facilmente identificada e geralmente onde moram os usuários da Instituição.
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roedores e insetos nocivos à saúde.
Essa população, via de regra, possui moradia sem nenhum acabamento, com existência de uma parcela de barracos e
cortiços, expondo ainda mais as crianças e adolescentes e os idosos a outros tipos de riscos, principalmente
relacionados à saúde, pois as condições em que se submetem a viver contribui para o aumento de diversos tipos de
doenças, na maioria, enfermidades respiratórias e gastrointestinais. Existem famílias que não possuem dimensão dos
serviços e benefícios socioassistenciais a que têm direito, e para isso, contam com a segurança de acolhida e apoio da
Instituição, que a partir do seu referenciamento ao CRAS da Região, buscará com os agentes públicos, alternativas
para minimização dos problemas enfrentados pelas famílias.

1. Descrição dos Serviços em conformidade com a Tipificação Nacional
1. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança e Adolescente

Detalhamento do Projeto:
Público Alvo: Crianças e adolescentes
Faixa etária: 06 (seis) a 15 (quinze) anos de idade;
Sexo: Masculino e Feminino
Período de Funcionamento:

2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Manhã:

Manhã:

Manhã:

Manhã:

Manhã:

08h00 as
12:00

08h00 as 12:00
Tarde:

08h00 as 12:00
Tarde:

08h00 as 12:00
Tarde:

08h00 as 12:00

Tarde:

13:00 as 17h00

13:00 as 17h00

13:00 as 17h00

Tarde:
13:00 as 17h00

13:00 as
17h00

Capacidade de Atendimento: 200 vagas.

1. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos

Detalhamento do Projeto:
Público Alvo: Pessoa Idosa
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Número de Pessoas Atendidas: 200 crianças e adolescentes, divididos em 02 turnos (manhã/tarde) com 100
crianças e adolescentes por turno, totalizando 200 atendimentos dia.
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Faixa etária: A partir de 60 anos
Sexo: Masculino e Feminino
Período de Funcionamento:

2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Manhã:

Manhã:

Manhã:

Manhã:

Manhã:

07:30min as
10:30min

07:30min as
10:30min

07:30min as
10:30min

07:30min as
10:30min

07:30min as
10:30min

Tarde:

Tarde:

Tarde:

Tarde:

Tarde:

13:00 as 16h00

13:00 as 16h00

13:00 as 16h00

13:00 as 16h00

13:00 as 16h00

Capacidade de Atendimento: 150 vagas.
Número de Pessoas Atendidas: 150 idosos, divididos em 02 turnos (manhã/tarde), totalizando 150 atendimentos dia.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

1. Título do Projeto
“Uma Carga de Intergerações fretada pelos Vínculos”
1. Descrição da realidade social a ser transformada
A aquisição do veículo de carga facilitará grandemente a rotina de compras e principalmente as retiradas de doações
destinadas semanalmente para a Instituição.
Dado o grande número de usuários atendidos nos serviços, a aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e
limpeza, dentre outros também é muito grande. Assim posto, podemos destacar que a realidade da rotina da Instituição
será transformada nos seguintes aspectos:

Otimização de mão de obra, dado a redução de viagens. O colaborador poderá ser aproveitado em outras
demandas de serviço da Instituição.

Doações x Captação de Recursos – Determinadas doações não são retiradas por falta de veículo adequado,
principalmente doação de produtos/objetos de médio e grande porte, como móveis, eletrodomésticos etc...
devido a altura dos mesmos. Com a aquisição do caminhão teremos esse problema solucionado, assim muitas
doações que não são utilizadas na Instituição, poderão ser convertidas em recursos financeiros, por meio do
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Economia de recursos financeiros, reduzindo o numero de viagens para retirada de doações e compras. Tal
economia se reverterá na melhoria do atendimento aos usuários;
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bazar da pechincha, cujos os recursos serão aplicados no dia a dia dos serviços.

1. Descrição dos Serviços a serem Qualificados
Os beneficiários deste projeto serão 350 usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo
200 Crianças/Adolescentes e 150 Idosos.
Os Serviços estão de acordo com a Resolução 109 de 11/11/2009. São serviços de proteção social básica de baixa
complexidade.
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofertado ás crianças e adolescentes é dedicado ao
fortalecimento da convivência familiar e comunitária. As crianças e adolescentes que estão fora da escola, o serviço
busca reinseri-los novamente no ambiente escolar, bem como contribui na permanência dos que se encontram
matriculados na escola, visando a não evasão escolar. Para isso, desenvolve atividades que estimulem a convivência
social e a participação cidadã.
As atividades abordam questões relevantes sobre a infância e a juventude, contribuindo para a construção de novos
conhecimentos e formação de atitudes e valores que reflitam no desenvolvimento integral do usuário. As atividades
também buscam desenvolver habilidades gerais, tais como a capacidade comunicativa e a inclusão digital de modo a
orientar o usuário para no futuro facilitar a escolha profissional consciente e a busca do trabalho decente.
O serviço realiza ainda ações com foco na convivência social por meio da arte-cultura e esporte-lazer.
As intervenções valorizam a pluralidade e a singularidade da condição do usuário e suas formas particulares de
sociabilidade de acordo com o meio em que vive, e ainda, sensibiliza para os desafios da realidade social, cultural,
ambiental e política de seu meio social.
O serviço oferece oportunidades de acesso a direitos, estimula práticas associativas e as diferentes formas de
expressão dos interesses, posicionamentos e visões de mundo na sociedade atual.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos, conhecido como Centro Franciscano de
Convivência Cidade dos Meninos – CFC, conforme previsto na Tipificação, tem como missão desenvolver uma
abordagem holística, tendo como princípio afastar a pessoa idosa do seu isolamento social e domiciliar, proporcionando
assim sua convivência intergeracional fortalecendo os vínculos familiares e comunitários.

A oferta do Serviço acontece de forma planejada e regular, sob a condução e mediação de uma equipe técnica
responsável com a finalidade de prevenção das vulnerabilidades sociais.

IV- Objetivos
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O S.C.F.V. para Idosos busca ser capaz de afiançar a segurança de acolhida; a segurança do desenvolvimento da
autonomia individual, familiar e social; e a segurança do convívio ou vivência familiar, comunitária e social. Portanto, a
metodologia prevê acolher o usuário com respeito pela sua história, com ambiente, estrutura física e protocolos de
segurança, para realização do percurso socioeducativo, bem como o fomento ao exercício da cidadania e a valorização
das potencialidades, possibilitando assim novos aprendizados, autoestima e autoconfiança. O serviço propicia espaço
para manifestação de inquietudes, sentimentos e demandas emocionais tanto dos usuários, como das famílias, numa
concepção baseada no entendimento que todos os Idosos são sujeitos ativos, capazes de transformar a própria vida e
contribuir com a realidade.

INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

486

1. Objetivo
a. Objetivo Geral

Otimização de recursos financeiros e mão de obra, gerando economia e facilitando o dia a dia da Instituição.

a. Objetivos Específicos
O veículo possibilitará a Instituição retirar doações semanal do Banco Municipal de Alimentos Municipal de
Santo André; doação mensal de alimentos da CRAISA – Companhia Regional de Abastecimento Integrado de
Santo André, e outras que eventualmente são oferecidas, e que no momento não temos como retira-la, por
falta de transporte apropriado;

Contribuirá na captação de recursos através da retirada de doações que serão utilizadas em bazares
realizados pela Instituição.
Redução de custos com a diminuição de viagens efetuadas, principalmente com compras e retiradas de
doações.

1. Metas
Com a rotina de atendimento normalizada, a Instituição necessita realizar em media 25 viagens por semana,
totalizando 100 viagens ao mês, para retirada de doações e compras.
Com a aquisição do caminhão nossa meta é reduzir para 10 viagens na semana, totalizando 40 viagens mês.
Consequentemente, reduziremos custos e mão de mão de obra.

1. Metodologia

A partir das demandas da Instituição para a utilização do caminhão, a coordenação administrativa, junto com a de
compras, implantará uma logística para que, ao deslocar o caminhão para a rua, o mesmo seja otimizado para diversas
demandas, com isso, estaremos economizando recursos e mão de obra.

Fase 1: Upload dos documentos Institucionais e do Projeto
Fase 2: Atualização dos Orçamentos
Fase 3: Recebimento do recurso e aquisição do veículo
Fase 4: Prestação de Contas
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1. Fases de Execução
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1. Prazo de Execução do Projeto
O prazo será de 12 meses a contar da data da assinatura do Termo de Colaboração ou de Fomento.

1. Impacto Social Esperado
Usuários mais saudáveis com a utilização dos alimentos (diversidade) doados e que poderão ser retirados.
Diminuição da fome de famílias, a partir da oferta de gêneros alimentícios doados em grandes quantidades.
Frequentemente, o Banco de Alimentos oferta grandes quantidades de determinados produtos com orientação para
serem destinados as famílias. Também há outras doações, cujo excedente a não ser utilizado no dia a dia da Instituição
serão distribuídas ás famílias.
Socorrer famílias em situação de calamidades (enchentes / desocupação de imóvel etc...), como retirada de pequenas
mudanças.

1. Monitoramento e Avaliação
Todo o trabalho é monitorado e avaliado durante o ano pela Direção, Conselho Gestor e Coordenação, pois
acreditamos que o processo de monitoramento e avaliação contribui para aprimoramento e criticidade das atividades,
além de contribuir significativamente no desenvolvimento pessoal e social dos nossos usuários.
A avaliação não se limita apenas aos objetivos e metas estabelecidas no plano de ação, mas também ao
desenvolvimento de capacidade tais como: autonomia intelectual, pensamento crítico, formação ética, desenvolvimento
de competências e habilidades. Importa avaliar os usuários como um todo, na capacidade de relacionar-se com o
grupo, na iniciativa, no empenho para resolver problemas propostos e nas atividades lúdicas sempre com o intuito do
protagonismo social e o desenvolvimento em sua plenitude.
A situação de risco e vulnerabilidade social também são acompanhadas e avaliadas pela equipe técnica com vistas a
minimização ou superação de situações enfrentadas pelas famílias.
Os resultados da avaliação são comunicados às famílias através de:
Relatório de desenvolvimento Individual (elaborado pelo educador social)
Registro do processo socioeducativo.
Observação da família (elaborado pela família)
Esse registro acontece no fechamento de cada trimestre. A família relata as mudanças que observou (experiências
significativas, habilidades relevantes) em casa durante o trimestre.

- Apresentação de relatórios de atividades mensal e trimestral;
- Prestação de contas trimestral e, anualmente, com apresentação de relatório de atividades e publicação de balanço
financeiro e patrimonial;
- Visita e relatório do gestor público da parceria.
Avaliação da Equipe
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Monitoramento da Secretaria de Cidadania e Assistência Social (SCFV para Crianças e Adolescentes),
com base na Parceria celebrado através de Termo de Colaboração
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A avaliação da equipe é realizada pelo Coordenador de cada Serviço, através da observação e registro sobre o
desenvolvimento das ações planejadas. As interferências e mediações acontecem quando se faz necessário,
individualmente e em reuniões com toda a equipe.
1. Recursos Físicos
A estrutura física da Instituição está em excelentes condições para os atendimentos das atividades dos SERVIÇOS DE
CONVIVÊNCIA E FORMALECIMENTO DE VÍNCULOS, cabe dizer que além da estrutura predial, toda a parte de
equipamentos para o desenvolvimento das atividades desde a portaria, cozinha e administrativo possuem condições
para a execução do serviço.
Além disso, a Instituição segue todos os padrões e normativas que diversos órgãos exigem para o bom funcionamento
a saber: Renovação do AVCB – Bombeiros, Vigilância Sanitária, Alvará de Funcionamento e relacionados.
Para o recebimento do bem (veículo) a ser adquirido, dispomos de uma garagem totalmente coberta para a proteção e
total garantia para casos fortuitos ou força maior.

Descrição dos ambientes físicos

Ambientes Internos

Nº de dependências

Sala de Atividades

04

Sala de Vídeo

01

Laboratório de Informática

01

Sala Musica

01

Salão

02

Piscina aquecida

01

Nº de dependências

Playground

02

Pátio

03
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Ambientes Externos
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01

Ambientes de Apoio

Nº de dependências

Coordenação

01

Recepção

02

Ambientes de Serviços

Nº de dependências

Cozinha

02

Despensa

03

Almoxarifado

02

Depósito de Lixo

2

Banheiro Adultos

14

Lavanderia

02

Outros

22

Abaixo apresentaremos uma síntese da infraestrutura e equipamentos de toda a Instituição para a realização diária
das atividades com os usuários de todos os serviços desenvolvidos diariamente:

Equipamentos permanentes

Veículos

Outros
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Imóvel
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02 computadores

01 vans (Sprinter)

02 equipamento de som

01 Carro ONIX

02 Projetor multimídia (data show)

01 Motocicleta
Suzuki Intruder

01fanfarra
completa
20 violões
08 teclados

02 computador (recepção)
02 pianos
15 computadores (laboratório)
02 notebook

25 flautas
doces

Sala de saúde equipada
02 televisores
02refrigeradores
02 freezers
02 fornos
02 fogões industriais
01 máquina de lavar roupas
01 secadora de roupas industrial
01 forno1 industrial
02 bancadas (cozinha)
01 liquidificadores
01 Cilindro (Massa)
01 Uma batedeira (Industrial)
01 descascador de tubérculos
01 máquina de cortar frios
01 máquina de lavar louça
06 ventiladores
Diversos utensílios domésticos
01 bebedouro de água elétrico
120 cadeiras de plástico
30 mesas de plástico
03 sofás
10 salas de escritório equipadas com
equipamentos e mobiliário
01 biblioteca equipada
01 Sala de saúde equipada com
equipamentos e mobiliários
01 Sala de manutenção equipada com
equipamentos e ferramental
01 Departamento Administrativo, Recursos
Humanos e Departamento Pessoal
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01 imóvel
cedido
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Quantidade

Cargo/função

Escolaridade

Regime de

Carga
horária

contratação

semanal

04

Educador Social

Superior Completo

CLT

40

01

Educador Social de
Musica

Pós Graduação

CLT

16

01

Instrutor de Dança

Superior Completo

CLT

08

01

Auxiliar de Cozinha

Ensino Médio Completo

CLT

40

01

Educador Social de
Informática

Ensino Médio Completo

CLT

40
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1. Recursos Humanos
1. SCFV - Criança e Adolescente
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Ensino Fundamental
Incompleto

01

Agente de Limpeza

CLT

40

01

Coord Programa Socio
Assistencial

Superior Completo

CLT

40

01

Monitora

Superior Incompleto
(Cursando)

CLT

40

TOTAL DE 11 FUNCIONÁRIOS

Quantidade

Cargo/função

Escolaridade

Regime
Contratação

Carga
Horária
Semanal

Superior

CLT

40

Superior

CLT

30

Coordenadora Programa
Socioassistencial
01

Orientador Atividades
Socioeducativas
01
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1. SCFV – Pessoas Idosos
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Educador Social de
Panificação
01

Ensino Médio

CLT

20

Superior

CLT

30

Ensino Médio

CLT

40

Educador Social de
Informática
01

01

Auxiliar Escritório

Prestadora
Serviço
01

Instrutora Yoga

Ensino Médio

16

01

Superior

CLT

40

01

Agente Limpeza

Ensino
Fundamental

CLT

40

01

Porteiro

Ensino
Fundamental

CLT

40

01

Auxiliar Cozinha

Ensino Médio

CLT

40

01

Instrutor Educação Física

Superior

CLT

20

01

Instrutor Dança

Superior

CLT

20
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Educador Social de
Referencia
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01

Instrutor Musica

01

Motorista

494

Superior

CLT

20

Ensino Médio

CLT

40

TOTAL DE 14 FUNCIONÁRIOS

13. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros
Quantidade
01

Equipamento a ser
adquirido
Automotor - Veículo
Utilitario

Especificações Técnicas

Valor
Unitário (R$)

Veículo utilitário – 2.5 0Km

R$
135.490,00
R$14.500,00

01
Bau de
Aluminio

Valor Total
(R$)
R$
135.490,00
R$14.500,00

Tamanho:
3m x
1,80 x 2,2
de altura

Valor Total

R$149.990,00

1. Cronograma de Desembolso
O recurso financeiro será liberado em parcela única no valor de R$ 149.990,00 (cento e quarenta nove mil novecentos
e noventa reais).

Dentro dos orçamentos realizados e com a definição pelo menor custo/benefício do veículo a ser adquirido, não será
necessário, por parte da Instituição, o dispêndio de recursos financeiros para a aquisição do veículo, pois o valor
destinado é suficiente para a compra do mesmo, salvo alteração do valor de mercado que o veículo venha a sofrer para
maior. Caso haja com o decorrer do tempo qualquer correção no valor em que o veículo passe a custar mais do que o
valor destinado, a diferença será quitada com recursos próprios da Instituição.

ORÇAMENTO FINAL
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1. Contra Partida Financeira

INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Quantidade

Itens de Despesa

Empresa

Veículo automotor

01

GRUPO
HYUNDAI –
CAOA – SANTO
ANDRÉ SP
(CHASSI)
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Valor Unitário Valor Total
(R$)
(R$)
R$
135.490,00

R$
135.490,00

R$14.500,00

R$14.500,00

CNPJ:
03.518.732/011606
01
Baú de
alumínio

ICEFIBRA (BAÚ)
- CNPJ:
12.820.944/000194

Total Geral

R$ 149.990,00

Santo André, 06 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALBORGUETE
Gestor Entidade
INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

Assinado com senha por: CARLOS ALBERTO ALBORGUETE - 25/10/2021 às 15:03:05
Documento N°: 016234A0530925 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/016234A0530925
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Santo André, 25 de Outubro de 2021

