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PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

NOME DA INSTITUIÇÃO: 
INSTITUTO ASSISTENCIAL DOM BOSCO

CNPJ:
92.822.741/0003-38

TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: (X)  Sem Fins Lucrativos
(  )  Cooperativa

(   )  Religiosa

ENDEREÇO: Rua Caetano Vendrami, nº 303 
BAIRRO: Vila Carli CIDADE: Guarapuava UF: PR CEP: 85040-050

E-MAIL: iedbosco@dombosco.net TELEFONE: (42)3624-2318

NOME DO DIRIGENTE DA OSC: Emanuele Cristina Faria CPF: 069.291.819-19 
PERÍODO DE MANDATO: RG/ÓRG 37311299-3 

EXPEDIDOR: SSP SP
CARGO: Diretora Executiva

ENDEREÇO DIRIGENTE: R. Coroados, 627 Apto 108 CEP: 85040-220

INSCRIÇÃO COMDICA

NUMERO: 001 DATA: 30/04/2019 VENCIMENTO: 30/04/2021 

GERENCIADOR DO SIT E RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
NOME CPF / RG

Maria Sirlene Sydor 825.095.349-72

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO
NOME CPF / RG

Marina Elvira Rocha Malheiros 078.905.909-62

ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROJETO
(  ) garantia do direito à convivência familiar e comunitária;
(  ) atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco;
(  ) atenção ao adolescente autor de ato infracional;
(  ) garantia de direitos para crianças e adolescentes em situação de rua;
(X) enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes;
(  ) erradicação do trabalho infantil;
(X) promoção ao direito à saúde, à cultura, ao esporte, lazer, educação e à assistência social;
(  ) prevenção e tratamento das necessidades decorrentes do uso e abuso de álcool e outras drogas;
(  ) atenção às crianças e aos adolescentes internados por motivo de saúde;
(X) aprendizagem e qualificação profissional.

2. PROPOSTA DE TRABALHO

NOME DO PROJETO: Educando as Novas Gerações Inspetoria PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 meses.

PÚBLICO ALVO: Adolescentes, jovens e seus familiares em situação de vulnerabilidade e/ou risco 
social e/ou pessoal.
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OBJETO DA PARCERIA: 

O projeto Educando as Novas Gerações, prevê a realização do desenvolvimento do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, intitulado: “Inovação Empreendedora” e Programa Jovem 
Aprendiz. O Programa Jovem Aprendiz atende em média 80 (oitenta) adolescentes e jovens, em 23 
(vinte e três) meses. O Projeto “Inovação Empreendedora", foi baseado no serviço da Proteção Básica 
do SUAS, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 
nº 109/2009), acontecerá no período da tarde, 3 (três) vezes por semana, com turmas alternadas, de 
segunda a quinta, e com todas as turmas nas sextas, as quais desenvolverão as atividades de 
informática interativa, desenvolvimento pessoal, música, comunicação colaborativa, cada atividade é 
uma turma, onde os adolescentes e jovens com previsão e atendimento de 200 adolescentes e jovens, 
em 10 meses.    
. 
DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA: 
Pensar adolescentes e jovens em situação de risco social  é abordar um problema que traz em sua
complexidade as marcas da formação e do desenvolvimento social, político, econômico e cultural em
nosso país, pois com as desigualdades econômicas e sociais, aliada a deficiência  na aplicação das
políticas  públicas,  observamos  adolescentes  e  jovens  sem  referência  para  o  pleno  exercício  da
cidadania. A Constituição Federal de 1988 em seu art. 227, conforme alteração dada pela redação da
Emenda Constitucional nº 65/2010, sanciona que é "[...] dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar  e  comunitária,  além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão" (CF, 1989), abrangendo e valorizando as
diferentes etapas de desenvolvimento e formação humana, respeitando as particularidades inerentes a
cada uma delas. Desse modo, o Instituto Assistencial Dom Bosco tem por finalidade atender de forma
prioritária adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e/ou risco social e/ou pessoal, visando
a  valorização  das  competências  e  o  desenvolvimento  do  protagonismo,  por  meio  de  ações  que
contribuam com as trocas culturais e de vivências, o desenvolvimento do sentimento de pertença e de
identidade,  o  fortalecimento  dos  vínculos  familiares  e  o  incentivo  a  socialização  e  a  convivência
comunitária, à luz de uma proposta preventiva e proativa, garantindo assim, a defesa e a afirmação dos
direitos fundamentais. Conforme o Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) no ano de 2010, atualmente Guarapuava possui uma população estimada de 180.334 (cento e
oitenta mil trezentas e trinta e quatro) pessoas, sendo que destas 27,9%, ou seja, 46.751 (quarenta e
seis mil setecentas e cinquenta e uma) pessoas, estão na faixa etária entre 10 (dez) a 24 (vinte e quatro)
anos de idade, tendo a maior concentração na faixa etária dos 15 (quinze) aos 24 (vinte e quatro) anos
de idade. Desse modo, compreendemos a necessidade de desenvolver serviços que atendam de forma
integral as necessidades apresentadas pelos mesmos, em conformidade com a Política de Assistência
Social.  Localizado no Bairro Vila Carli, o Instituto Assistencial Dom Bosco, atende adolescentes e
jovens dos diversos territórios do Município, oportunizando atividades de formação e exercício para
cidadania,  atividades  socioeducativas,  atividades  socioesportivas  e  culturais,  acompanhamento
familiar e Programa de Aprendizagem (Jovem Aprendiz), buscando minimizar as desigualdades sociais
e econômicas,  proporcionando a reformulação de projetos de vidas,  na busca do desenvolvimento
integral dos adolescentes e jovens atendidos, bem como de seus familiares. Diante desse contexto, o
Projeto "Educando as Novas Gerações" tem por objetivo atuar de forma responsável como sociedade
civil organizada, no que diz respeito ao atendimento aos adolescentes e jovens. E para tanto, agregar
no projeto um conjunto de ações de caráter preventivo, que trabalhe temas amplos que afetam Instituto
Assistencial  Dom Bosco Rua Caetano  Vendrami,  303.  Vila  Carli.  CEP 85040-050 – Guarapuava,
Paraná. Telefone: (42) 3624.2318. diretamente a experiência da juventude, tais como: o fortalecimento
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dos  vínculos  na  convivência  familiar  e  comunitária,  a  proposta  do  retorno  ou  permanência  dos
adolescentes  e  jovens  na  escola,  a  participação  cidadã,  a  construção  de  novos  conhecimentos,  a
formação de atitudes e valores, tais como a pluralidade e a singularidade da condição juvenil e uma
formação geral para o mundo do trabalho, estimulando a capacidade comunicativa e a inclusão digital.
Visando assim, diminuir a porcentagem desta população exposta a situações onde seus direitos são
violados sistematicamente. Para tanto, precisamos fortalecer e qualificar a equipe de profissionais que
atua na Entidade e que integra a Rede de proteção e atendimento, buscando a ampliação dos serviços
ofertados, melhorando continuamente as ações propostas. Para tanto, se faz necessário o ressarcimento
monetário  dos  mesmos,  para que não aja  suspensão das atividades  ou o sucateamento  da política
pública.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 

As questões comportamentais são complexas, principalmente na faixa etária de 12 a 18 anos, e é um
dos  motivos  em que,  normalmente,  o  adolescente  e  jovem  não  tem sucesso  nas  entrevistas  de
emprego. Considera-se também outras problemáticas, como a baixa qualidade no estudo, defasagem
entre a escolaridade e ano escolar, fase da adolescência, falta de referencial sobre o trabalho e escolha
profissional,  são enfatizados  como dificuldades  para  a  inserção  dos  adolescentes  no mercado de
trabalho  e  na sua convivência  social.  Assim,  o  Serviço  Fortalecimento  de  Vínculos  – “inovação
empreendedora”  pretende  promover  o  contato  dos  adolescentes  de  famílias  de  baixa  renda  do
município de Guarapuava, para possibilitar seu desenvolvimento e aquisição de habilidades sociais
voltadas à empregabilidade e à convivência social. A inserção em um mundo de concorrência exige
habilidades, competências e comportamentos que muitas vezes não fazem parte da realidade desses
adolescentes  e  jovens.  Desse  modo,  promover  atividades  que  facilitem  o  desenvolvimento  e
aperfeiçoamento desse repertório comportamental contribui para autoconhecimento e conhecimento
do  mundo  do  trabalho  e  amplia  as  possibilidades  de  inserção  e  permanência  profissional  e
enfrentamento de situações adversas no cotidiano. 
Evidenciando  tal  situação,  o  SFV  –  Inovação  Empreendedora  vislumbra  uma  transição  menos
conturbada, favorecendo a integração das dimensões do mercado de trabalho e do conhecimento de
si, permitindo que esses jovens possam se inserir no Programa Jovem Aprendiz. A partir disso, os
adolescentes e jovens participantes dessa atividade, poderão participar das seleções realizadas pelas
35 empresas parceiras do Programa Jovem Aprendiz. Sendo que os educadores e a coordenação do
Programa Jovem Aprendiz acompanhará  sua inserção e adaptação inicial  a esta  fase de trabalho.
Devido à importância dos profissionais e familiares que acompanham estes adolescentes, também
está prevista a participação deles em algumas atividades durante a execução do Programa Jovem
Aprendiz.  O Programa Jovem Aprendiz estrutura-se na sensibilização para o desenvolvimento de
habilidades  sociais  laborais  dos  adolescentes  e  jovens,  com  sua  participação  em  atividades  de
desenvolvimento  humano,  ajudando-o  a  analisar  seus  próprios  interesses,  habilidades,  atitudes  e
estabelecer  comportamentos/competências  organizacionais  apropriados  para  seu  desempenho
profissional.
Salienta-se que além de promover o autoconhecimento, desenvolver habilidades e competências para
inserção no mundo do trabalho. Ambas, atividades, contam com alimentação através de lanche e café
da  manhã.  Considerando  a  importância  da  alimentação  saudável.  Assim  como  as  atividades
esportivas,  culturais,  artísticas,  também previstas  no Estatuto  da Criança e  do Adolescente  como
apontado  pelos  direitos  fundamentais.  Sabemos  que  não haverá  vaga  de  emprego  para  todos  os
participantes,  porém com a experiência  de terem participado das atividades,  serão adolescentes  e
jovens que terão realizado a investigação de si, fortalecer sua identidade e realizar seu projeto de vida
saudável e consistente.
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3. OBJETIVOS

3.1. GERAL
Realizar atividades voltados à prevenção, promoção integral, defesa e garantia dos direitos de 
adolescentes e jovens, pautados na Constituição Federal de 1989, no Art. 227.

3.2. ESPECIFICOS
-  Formar  atitudes  e  estruturas  estáveis  na  personalidade  dos  adolescentes  e  jovens  (autoestima,
socialização, participação, autonomia, solidariedade, responsabilidade, vontade), que lhes permitam
agir como pessoas livres e os orientem à compreensão crítica da realidade e à comunhão solidária
com as pessoas.
- Acompanhar os adolescentes e jovens no desenvolvimento e amadurecimento do próprio mundo
afetivo e emotivo:
- Promover a reflexão sobre a racionalidade da própria fé. Atitude de abertura, respeito e diálogo entre 
as diversas confissões cristãs e a pluralidade de expressões religiosas.
- Acompanhar  as famílias nas situações heterogêneas  em que se encontram, contribuindo com as
características  próprias  do nosso carisma:  familiaridade,  disponibilidade  constante  ao diálogo e à
proximidade.

4. METODOLOGIA

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS: 

A abordagem dos destinatários como sujeitos de direitos como pessoas integrais em condições 
peculiares de desenvolvimento. Fomentando a participação e protagonismo da juventude nos processos
pedagógicos e das famílias nos processos educativos. Todos as ações são inspiradas no carisma 
salesiano e como proposta metodológica a aplicação do Sistema Preventivo, desse modo todas ações 
são desenvolvidas a partir de plano de ação, planejando um itinerário de acompanhamento com os 
educandos(as), ações que integrem um plano com início, meio e fim. Desenvolvido com base na 
educação social, possibilitando que o público atendido supere as dificuldades consequentes da 
desigualdade social.

No programa Jovem Aprendiz, os adolescentes e jovens são divididos em 05 turmas, no período da
manhã das 08h até 12h, assim que eles chegam temos previsão de servir café da manhã. Assim como
no meio da manhã terão o lanche na hora do intervalo. Cada turma vem 02 vezes na semana, por se
tratar  de  um programa  regulamentado  por  lei  federal,  seguimos  a  matriz  curricular  obrigatória.
Quanto  as  atividades  de  Serviço  e  Fortalecimento  de  Vínculos,  intitulado:  “Inovação
Empreendedora”, os adolescentes e jovens participarão das atividades no período da tarde, 03 vezes
na semana das 14h até ás 17h. Sendo que um grupo de 04 turmas participará nos dias: segunda,
quarta e sexta.  E as outras 04 turmas terça,  quinta e sexta,  realizando assim a integração das 08
turmas na sexta-feira. Durante os dias individuais será enfatizada a parte técnica de cada atividade, e
na sexta-feira, as atividades contarão com registro de presença, porém serão ofertadas atividades a “la
carte”, onde o adolescente ou jovem optará por qual atividade participar, dentre elas: dança, esporte,
religiosa, acompanhamento individual através de monitoria, de acordo com seu interesse de estudo.
Todas as turmas terão em sua carga horária, atividades com experimentações esportivas, culturais, 
estimulando a resolução de conflitos e promovendo a cultura da vida, com metodologia salesiana, que 
enfatiza cada pessoa como protagonista de sua própria história, sendo eles mesmos, suas 
possibilidades.
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5. METAS E RESULTADOS ESPERADOS

5.1  –  DESCRIÇÃO  DAS  METAS  QUANTITATIVAS  E  MENSURÁVEIS  A  SEREM  EXECUTADAS,  DE
ACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO:

META 1 – 4 (quatro)  atividades  educativas  “SFV – Inovação empreendedora”  com 8 turmas  de
mínimo de 25 e máximo de 30 participantes de 12 à 17 anos e 11 meses com a possibilidade de um
Atender  mínimo  de  200  a  240  famílias  por  ano.  Onde  serão  priorizadas  o  desenvolvimento  de
competências  e  habilidades,  assim  como  empreendedorismo  para  o  adolescente  inscrito.  Cada
atividade  conta  com  1  (um)  educador  social  e  o  acompanhamentos  dos  demais  profissionais.
(Coordenação Pedagógica, Coordenação de Pastoral, Assistente Social). Durante 10 meses.

META 2  –  05  turmas  do  Programa  Jovem  Aprendiz,  sendo  04  no  arco  ocupacional  Auxiliar
Administrativo, 01 no arco ocupacional Jardinagem, mínimo de 25 e máximo de 30 participantes de
14 à 24 anos. Cada turma terá as aulas ministradas por 04 educadores sociais e o acompanhamento
dos  demais  profissionais.  (Coordenação  do Programa Jovem Aprendiz,  Coordenação  Pedagógica,
Coordenação Pastoral e Assistente Social). Durante 23 meses.

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS: 

Fortalecimento nos relacionamentos interpessoais e familiares dos adolescentes e jovens atendidos;

Construção de projetos de vidas inspirados no convívio familiar e comunitário.

Promoção de adolescentes e jovens a protagonizarem no contexto que estão inseridos buscando 
tornarem-se participantes transformadores da realidade social a qual pertencem;

Busca pela inclusão dos adolescentes e jovens no curso do Programa Jovem Aprendiz e o 
acompanhamento sistemático junto as empresas parceiras;

O desenvolvimento da Participação Social e Política de adolescentes e jovens, por meio, dos espaços de
Controle Social;

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 

Meta Indicadores Meios de Verificação
1 4  (quatro)  atividades

educativas  “SFV  –
Inovação
empreendedora”  com  8
turmas de mínimo de 25
e  máximo  de  30
participantes de 12 à 17
anos e 11 meses com a
possibilidade  de  um
Atender mínimo de 200

Cada turma contará com 324 horas 
de atendimento anual.
19 profissionais na equipe 
(educadores sociais, educadores de 
apoio, coordenação pedagógica, 
coordenação pastoral, direções e 
assistente social).
200 a 240 adolescentes e jovens 
beneficiados, além de suas famílias.

Lista de Presença, 
contando a carga horária 
de cada atividade 
desenvolvida.
Relatório constando as 
datas e carga horária dos 
atendimentos realizados;
Documento que comprove
a contratação ou atuação 
do profissional;
Lista de adolescentes e 
jovens atendidos
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a 240 famílias  por ano.
Onde  serão  priorizadas
o  desenvolvimento  de
competências  e
habilidades, assim como
empreendedorismo  para
o  adolescente  inscrito.
Cada  atividade  conta
com  1  (um)  educador
social  e  o
acompanhamentos  dos
demais  profissionais.
(Coordenação
Pedagógica,
Coordenação  de
Pastoral,  Assistente
Social).  Durante  10
meses.

2 05 turmas do Programa
Jovem  Aprendiz,  sendo
04 no arco ocupacional
Auxiliar Administrativo,
01 no arco ocupacional
Jardinagem,  mínimo  de
25  e  máximo  de  30
participantes de 14 à 24
anos. Cada turma terá as
aulas ministradas por 04
educadores  sociais  e  o
acompanhamento  dos
demais  profissionais.
(Coordenação  do
Programa  Jovem
Aprendiz,  Coordenação
Pedagógica,
Coordenação Pastoral  e
Assistente  Social).
Durante 23 meses.

Cada turma contará com 252 horas 
de atendimento anual.
19 profissionais na equipe 
(educadores sociais, educadores de 
apoio, coordenação do programa 
jovem aprendiz, coordenação 
pedagógica, coordenação pastoral, 
direções e assistente social).
80 adolescentes e jovens 
beneficiados, além de suas famílias, 
bienalmente.

Lista de Presença, 
contando a carga horária 
de cada atividade 
desenvolvida.
Relatório constando as 
datas e carga horária dos 
atendimentos realizados;
Documento que comprove
a contratação ou atuação 
do profissional;
Lista de adolescentes e 
jovens atendidos

6-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)
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META ETAPA
FASE

ESPECIFICAÇÃO (ações) INDICADOR FISICO DURAÇÃO
UNIDADE QUANT INÍCIO TÉRMINO

1
01 Matrículas para as atividades:

informática interativa,
desenvolvimento pessoal,

música, comunicação
colaborativa

Pessoa 200 a 240 03/02/2020 06/02/2020

01 Aquisição de materiais de
consumo

Diversos 04 tipos Mês 01 Mês 12

01 Aquisição de tênis de mesa Diversos 02 Mês 01 Mês 01
01 Aquisição de Bebedouro Diversos 01 Mês 01 Mês 01
02 Realizar as atividades:

informática interativa,
desenvolvimento pessoal,

música, comunicação
colaborativa

Encontros
Presenciais

com 03 horas
cada.

108 com cada
turma, total

de 08 turmas:
864 encontros

17/02/2020 11/12/2020

03 Rodas de Conversa com as
famílias

Encontro
presencial

com 02 horas.

10 Mês 1 Mês 10

01 e 02 Reuniões com a família Encontro
presencial

com 02 horas.

03 Mês 1 Mês 10

2  01 Abertura de editais de
seleção de acordo com oferta

de vagas através das
empresas parceiras

Pessoa 80 média
bienal

Mês 1 Mês 10

2 02 Inserção do adolescente e ou
jovem na turma de acordo

com arco ocupacional
específico

Pessoa 80 média
bienal

Mês 1 Mês 10

03 Realizar as atividades
teóricas para as 05 turmas

Encontro
Presencial

com 04 horas.

63 em cada
turma

Total: 187 

17/02/2020 11/12/2020

2 03 Acompanhamento do 
adolescente/jovem no 
ambiente de trabalho

Visita no
ambiente de

trabalho

03 anual Mês 1 Mês 10

04 Rodas de Conversa com as
famílias

Encontro
presencial

com 02 horas.

10 Mês 1 Mês 10

02 e 03 Reuniões com a família Encontro
presencial

com 02 horas.

02 Mês 1 Mês 10
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7 - PREVISÃO DA RECEITA (R$1,00)

 Recursos captados de pessoas físicas e jurídicas através do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência –
FIA, destinados ao projeto. 

 R$ 310.358,18

7.1 - PREVISÃO DA DESPESA (R$1,00)

DESPESA TOTAL VALOR MENSAL VALOR ANUAL

PROPONENTE R$ 310.358,18 R$ 27.676,58 R$ 282.143,80

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

8.1. CONCEDENTE
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

R$ 33.054,58 R$ 27.676,58 R$ 27.676,58 R$ 27.676,58 R$ 27.676,58 R$ 27.676,58

7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11 º MÊS 12º MÊS

R$ 27.676,58 R$ 27.676,58 R$ 27.676,58 R$ 27.676,58

8.2. PROPONENTE – (CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, SOMENTE QUANDO EXIGIDO)

NÃO SE APLICA.

8.3. PROPONENTE – (CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA, SOMENTE QUANDO EXIGIDO)

NÃO SE APLICA.

9. DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

UNID ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL

Material de Consumo
Gêneros Alimentícios R$ 2.000,00 R$ 20.000,00
Material de Expediente R$ 600,00 R$ 6.000,00
Material de Limpeza R$ 300,00 R$ 3.000,00
Material Esportivo R$ 200,00 R$ 2.000,00

TOTAL DO ITEM R$ 3.100,00 R$ 31.000,00
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Utensílios Domésticos
100 Facas de Mesa em Inox R$ 560,00
100 Garfos de Mesa em Inox R$ 450,00
100 Pratos fundo de porcelana R$ 1.190,00

TOTAL DO ITEM R$ 2.200,00

Recursos Humanos

VENCIMENTOS E SALÁRIOS (6 educadores sociais na 
área de Informática, Desenvolvimento Pessoal, 
Comunicação, Musicalização , Espaço de Convivência, 
Aprendizagem, 1 Coordenadora pedagógica, 1 Coordenadora
de Formação Humana, 01 Coordenador de Aprendizagem, 01
Cozinheira, 01 Serviços Gerais 44hs semanais - 5 vezes na 
semana)
(01 Assistente Social - 30h semanais)

R$ 20.292,47 R$ 202.924,70

Encargos trabalhistas, 13º e férias proporcionais, Rescisão proporcional
FGTS / PIS / 13º Salário / Férias proporcionais R$ 4.284,11 R$ 42.841,10

DESPESAS DE CAPITAL/MATERIAL PERMANENTE
02 Mesa de Tênis de Mesa - Tampo em MDP de 15mm de 

espessura /  Medidas da Mesa montada: 2,74 x 1,52 x 0,76 
m.

R$ 978,00

01 Bebedouro de coluna,10lt R$ 1.400,00

TOTAL DO ITEM R$ 3.178,00

SUBTOTAL R$ 282.143,80 
VALOR DESTINADO AO FIA (10% do subtotal) R$ 28.214,38

Remuneração pelo Serviço de Captação de Recursos (10% do subtotal)
TOTAL GERAL: R$ 310.358,18

10. PRESTAÇÃO DE CONTAS
MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS:
Prestação de contas trimestralmente, a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação do extrato do Termo
de Fomento na imprensa oficial, e prestação de contas final, em até 60 dias após término da vigência.

PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
- 150 dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, prorrogável 
justificadamente por igual período.

Guarapuava, 20 de novembro de 2019.

________________________
Emanuele Cristina Faria
Diretora Executiva
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