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PLANO DE TRABALHO 

 

1. DADOS CADASTRAIS 

NOME DA INSTITUIÇÃO: Instituto de Ação Social Renascer 
 

CNPJ: 77.124.311.001/97 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

 
(X)  Sem Fins Lucrativos 

(  )  Cooperativa 

(   )  Religiosa 

ENDEREÇO: Rua Frei Caneca, 25 

BAIRRO: Santana CIDADE: Guarapuava UF:PR  CEP: 85070-170 

E-MAIL: asocial@oscrenascer.org.br TELEFONE: 4236239931 

NOME DO DIRIGENTE DA OSC: Dinari de Fátima Estrela Pereira CPF: 599.815.399-53 

PERÍODO DE MANDATO: 

31/01/2019 a 31/01/2021 

RG/ÓRG EXPEDIDOR: 

3.995.232-7 SSPPR 

CARGO: 

Diretora/Presidente 

ENDEREÇO DIRIGENTE:  Rua Saldanha Marinho, 755 CEP: 85.012-280 

INSCRIÇÃO COMDICA 

NÚMERO: 017 DATA: 01/05/2017 VENCIMENTO: 30/04/2019 

GERENCIADOR DO SIT E RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

NOME CPF / RG 

Marcelo Krachinski Galvão 672.740.999-49 / 4.513.376-1 

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO 

NOME CPF / RG 

Micheli Vieira Alves 032.243.309-61 / 8.004.041-5 

 
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; 
(  ) aprendizagem e qualificação profissional. 
 

 

2. PROPOSTA DE TRABALHO 

NOME DO PROJETO: Combatendo a Violência Intrafamiliar PRAZO DE EXECUÇÃO:  

12 meses 
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PÚBLICO ALVO: 120 crianças, adolescentes e famílias em vulnerabilidade social 

OBJETO DA PARCERIA: 

 
 
Execução do Projeto Combatendo a Violência Intrafamiliar que tem por estratégia a utilização de técnicas da 
comunicação não violenta na realização de oficinas socioeducativas e grupos de convívios, proporcionando 
atendimento multidisciplinar a 120 crianças, adolescentes e famílias em vulnerabilidade social no período de 12 
meses. 
 
 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA: 

 
  O Instituto de Ação Social Renascer trabalha há 25 anos com crianças e adolescentes, oriundos de vários 
territórios em situação de risco e vulnerabilidade social no Município de Guarapuava no decorrer desses anos já 
foram mais de 20 mil pessoas diretas e indiretamente impactadas frente as mais diversas mazelas sociais. 
No entanto, uma demanda crescente vem se apresentando diariamente no acompanhamento das nossas crianças 
e adolescentes, principalmente nos espaços ocupacionais em que estão inseridos como a escola, as oficinas e 
grupos de convívios ofertados institucionalmente que é a falta de uma comunicação empática e não violenta nos 
relacionamentos interpessoais e intrafamiliares.  
É importante ressaltar que, quando falamos em violência, logo nos vem à cabeça apenas a violência física, no 
entanto a questão é muito mais ampla. A UNICEF Brasil classifica em sua página na internet os vários tipos de 
violência: tortura, violência psicológica, discriminação, violência sexual, violência física, negligência e abandono; 
trabalho infantil, tráfico de crianças e adolescentes. Neste sentido, a violência apresentada nas mídias é realmente 
preocupante e é a mesma encontrada nas organizações sociais e escolas a qual convivem. Desta forma, essas 
formas de expressão e conduta que refletem em sua essência a violência exigem dos educadores da Instituição 
uma intervenção imediata para o enfrentamento de violências intrafamiliares na infância e adolescência que 
refletem na fragilização dos vínculos familiares e comunitários.  Como sabemos, uma violência nutre a outra. 
Desta forma, o presente projeto possui o intuito de atuar na raiz do problema, promovendo ações socioeducativas 
às crianças, adolescentes e famílias instigando práticas assertivas de comunicação não violenta nas relações 
intrafamiliares e nas atividades ofertadas, buscando a mediação e a resolução de conflitos como estratégias de 
enfrentamento a todas as formas de violência.  
 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 

 
O município de Guarapuava é de médio porte situado na região centro-oeste do Paraná, cuja economia se baseia 
na agropecuária extensiva. O índice de pobreza do Município é de 47,67, segundo o Mapa de Pobreza e 
Desigualdade nos Municípios Brasileiros – IBGE 2000.  
Ao trabalharmos em contextos sociais favorecedores a situações de riscos sociais e pessoais nos deparamos 
com os principais problemas sociais do município que se caracterizam-se por meio da violência, seja pela 
conjunção da violência estrutural e da violência social que resultam na violência interpessoal.  
As relações interpessoais intra e extrafamiliar não estão dissociadas uma vez que elas têm um peso significativo 
no processo de vulnerabilização das crianças e adolescentes. Na medida em que os recursos materiais e 
subjetivos (afetivos) faltam no interior da família não há como contrapor as ameaças externas, muitas vezes 
levando a criança e adolescente ao abandono do lar, a ir para as ruas e ficar à mercê de exploradores sexuais, de 
traficantes de drogas e de se envolver com outros delitos (roubos, furtos etc). Neste contexto estão sendo 
consideradas não somente a dinâmica e composição familiar, mas elementos externos ligados diretamente a ela, 
tais como o desemprego, o “desenraizamento” em busca de oportunidades de sobrevivência e o aumento da 
situação de pobreza, provocando a exclusão social, material e simbólica (ausência de poder e 
representatividade). Tal situação poderá desencadear outras formas de violência intrafamiliar: física, psicológica, 
sexual, negligência/abandono, transformando as relações em espaços “disciplinadores” dos filhos, ao invés de ser 
o espaço de proteção inerente ao ambiente familiar. Inseridas em ambientes com tantas restrições materiais e 
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afetivas e abundantes em violências, poucas alternativas restam às crianças e adolescentes. Neste ponto é 
importante lembrar que a concentração de políticas voltadas para as crianças e adolescentes excluem seu 
principal núcleo familiar e desta forma não se atém ou analisam como as famílias violentas e disfuncionais 
fabricam jovens violentos. Visualiza-se nos acompanhamentos familiares o despreparo por parte dos 
responsáveis familiares e cuidadores de compreender, administrar e tolerar seus próprios conflitos gerando uma 
perpetuação da violência como maneira tradicional de comunicação e educação para com seus filhos.  
Quando se considera a família como o primeiro núcleo de socialização, como o espaço onde são transmitidos 
valores, usos e costumes que formarão a personalidade e a interpretação a respeito de como funciona o mundo, 
vislumbramos as dificuldades enfrentadas pelas famílias atendidas. Como muitas crianças e adolescentes provém 
de lares violentos, infelizmente muitos concluem que a violência passa a ser uma forma de herança familiar, bem 
como de ser por meio dela que se resolvem os conflitos. Buscando desmistificar tais sinais e promover um novo 
olhar frente aos estudos que demonstram que a violência tem início muito cedo na vida das crianças e que tais 
fatores se sobressaem em “filhos de famílias disfuncionais e estressadas” rotulando as mesmas de uma maneira 
preconceituosa e ostensiva por parte da sociedade. É que ressaltamos a importância da execução de estratégias 
de enfrentamento as violências sofridas por crianças e adolescentes em seu núcleo familiar, entendo a 
comunicação não violenta como medida protetiva nos meios familiares e comunitários. É importante ressaltar que, 
a violência intrafamiliar é toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a 
liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família. O conceito de violência intrafamiliar 
não se refere apenas ao espaço físico onde a violência ocorre, mas também às relações em que se constrói e 
efetua. Pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum membro da família, incluindo pessoas que passam a 
assumir função parental, ainda que sem laços de consanguinidade, e em relação de poder à outra. Como 
sabemos a família, em nossa sociedade, é o primeiro agente socializador da criança e do adolescente e cada 
uma tem suas especificidades, sua maneira de conduzir e resolver situações do dia-a-dia. Por isso, a família é um 
elemento fundamental no desenvolvimento infanto-juvenil se tornando agente de transformação social nas 
políticas públicas de atendimento a criança e ao adolescente. É imperioso destacar que nos acompanhamentos 
familiares há muitas queixas associadas aos comportamentos dos filhos porque estes não são entendidos como 
característicos da adolescência, mas sim percebidos como “malcriação” (comportamentos não aprovados) ou 
indisciplina e rebeldia. Entretanto no processo de estabelecimento da identidade do adolescente, pede-se a ele 
independência em relação à família, ao mesmo tempo em que se espera dele comportamento de obediência e 
submissão. Por outro lado, os filhos também têm comportamentos muitas vezes contraditórios ou oscilantes, o 
que reflete na dificuldade do adulto em lidar com tais manifestações. De modo geral, tem-se pais que atuam com 
rigidez intensa frente a seus filhos, gerando conflitos; e outros que atuam com permissividade extrema, deixando 
de orientar o filho num momento tão importante de estruturação de sua personalidade. Fato é que o adolescente 
quer independência, mas também quer e precisa de limites. Para muitos a adolescência e o jovem adulto têm sido 
entendida e aceita como uma época de rebeldia envolvendo conflitos familiares, tumulto emocional, isolamentos 
da sociedade adulta com rejeição dos valores parentais e adultos uma vez que passam mais tempo com os 
amigos e menos com a família. Desta forma os conflitos familiares, depressão, comportamentos de risco são 
comuns, corroborando a ideia de que a adolescência é um desafio, uma etapa da vida muito difícil para os jovens, 
seus pais, seus professores e para a sociedade de uma forma geral. Compreender e reconhecer estes desafios 
sem rotular o adolescente ou interpretá-lo como “normal e necessário” pode facilitar e auxiliar a orientação para 
estes jovens uma vez que, o reconhecimento e a rotulação em sendo uma coisa normal da fase pode levar a não 
percepção dos sinais ou pedidos de ajuda feitos pelos jovens envolvidos em situações de risco. Neste sentido, a 
atual conjuntura social e econômica das famílias atendidas nos desafia enquanto autores do Sistema de Garantia 
de Direitos propostas interventivas de desconstrução e enfrentamento as violências contra crianças e 
adolescentes que foram permeadas ao longo da nossa história.  Entender essa parcela da sociedade como 
sujeitos de direitos requer ainda da sociedade e dos atores sociais um esforço continuo refletindo melhorias nos 
núcleos familiares e nos espaços socioocupacionais aonde estão inseridos. As mazelas sofridas e principalmente 
as que são permeadas pela violência seja ela intrafamiliar, psicológica, física, verbal trazem em sua essência as 
marcas das desigualdades sociais e das condutas agressivas no desenvolvimento biopsicossocial destes 
indivíduos, trata-se de uma violência cumulativa e excludente sofrida e vivenciada que permeia a vida de muitos 
usuários atendidos nas oficinas e grupos de convívios ofertados institucionalmente.  Dentre elas, destacamos os 
conflitos de ordem familiar e comunitária que na maioria das vezes são gerados pela falta de comunicação 
assertiva e empática, tal situação reflete no dia a dia desses sujeitos bem como desencadeia e abre portas as 
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demais violências como a física. Buscando minimizar tal problemática e propiciar uma cultura de paz e de 
enfrentamento as violências contra as crianças e adolescentes atendidos nas oficinas e grupos de convívios 
ofertados a equipe participará de capacitação cujos temas serão de comunicação não violenta e justiça 
restaurativa com intenção de aplicabilidade no dia a dia com os usuários atendidos. Ressaltamos que, a intenção 
é aplicar na condução das ações e nos processos interventivos a mediação dos conflitos gerados em ambientes 
familiares e intrafamiliares, seja de ordem emocional e psicológica. Desta forma, buscaremos promover um 
processo de reflexão e observação no público alvo fomentando as boas relações pelo não julgamento, que 
permeiam o entendimento e compreensão das próprias emoções e promova empatia no sentido de compreender 
o outro, e assim, dar nomes a estes sentimentos, contribuindo na maneira assertiva de expressar suas 
necessidades e a clareza em sua postura ao demonstra-las.  
Desta forma, o presente projeto busca minimizar a fragilização dos vínculos familiares e comunitários bem como 
construir estratégias conjuntas as famílias para enfrentamento das violências contra as crianças e adolescentes, 
melhorando as relações interpessoais na comunidade colaborando e estimulando a prática da empatia em todas 
as atividades ofertadas institucionalmente.  
Concluímos entendendo que, tal ação vem a auxiliar na mediação de conflitos e consequentemente despertar 
entre os participantes um clima de empatia promovendo a redução do desrespeito, dos palavrões e das críticas 
interpessoais. Para essa finalidade é de extrema importância a atuação de equipe multidisciplinar e educadores 
sociais que utilizarão como intervenção recursos da comunicação não violenta afim de mediar conflitos internos 
vivenciados por nossos usuários contribuindo para o desenvolvimento pleno e a proteção integral de crianças e 
adolescentes do Município de Guarapuava. 

 

 
 

3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL 

 
Promover atendimento multidisciplinar e ofertar oficinas e grupos de convívios a crianças e adolescentes e suas 
famílias, utilizando como recurso a comunicação não violenta como mediação de conflitos e enfrentando as formas 
de violência no meio familiar e comunitário no qual estão inseridos crianças e adolescentes em vulnerabilidade 
social. 
 

3.2. ESPECIFICOS 

 
3.2.1. Instigar e motivar nas crianças e adolescentes e suas famílias, por meio das atividades, a mediação de 
conflitos e o desenvolvimento de competências básicas para uma boa comunicação assertiva e empática; 
3.2.2. Proporcionar acompanhamento e atendimentos multidisciplinares utilizando nas intervenções técnicas da 
comunicação não violenta minimizando a violência verbal nos núcleos familiares; 
3.2.3. Promover a inclusão digital com orientação de profissional de Informática, buscando propiciar o acesso às 
redes sociais como meio de enfrentamento a todas as formas de violência contra a criança e o adolescente, 
usando a tecnologia como disseminadora de uma cultura de paz; 
3.2.4. Desenvolver grupos pedagógicos e psicoeducativos que utilizem em suas ações a mediação de conflitos 
como mecanismo de mudança de comportamento e fortalecimento de vínculos; 
3.2.5. Realizar oficinas socioeducativas de música, judô, recreação e esportes buscando incentivar a participação 
cidadã e o protagonismo juvenil e a assertividade na resolução dos conflitos; 
3.2.6. Promover ações socioeducativas de enfrentamento às violências intrafamiliares proporcionando momentos 
de socialização e de reflexão frente à resolução de conflitos, instigando a comunicação não violenta como forma 
assertiva no processo de educação dos filhos. 
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4. METODOLOGIA 

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS: 
 
Para a realização do presente projeto e desenvolvimento da proposta, serão mantidos os profissionais que já 
atuam na instituição - assistente social, psicóloga, pedagoga, educadores sociais, área administrativa, atendente 
e estagiária de serviço social.  
 As contratações novas se serviços que se fizerem necessárias serão realizadas mediante à publicação pela 
instituição proponente de Chamadas Públicas para seleção dos profissionais, sendo que os valores pagos são 
comprovadamente valores de mercado. Os regimes de contratação dos estagiários serão por intermédio do 
Centro de Integração Empresa Escola do Paraná - CIEE onde cada um executará entre 20 a 25 horas semanais. 
Os técnicos atuarão nos atendimentos e acompanhamentos aos usuários e familiares; realizarão visitas 
domiciliares; conduzirão e subsidiarão os estagiários nos grupos de convívios que acontecerão no decorrer do 
projeto com intuito de atender aos objetivos previstos.  
As atividades serão conduzidas por meio de oficinas, grupos e ações que serão desenvolvidos de segunda a 
sexta-feira. Cada oficina terá duração entre 1 hora, 1 hora e meia e 2 horas (dependendo do processo interventivo 
adotado por cada profissional). A capacidade de atendimento de cada oficina dependerá da proposta pedagógica 
de cada ação; no total o número de beneficiários será de 120 crianças, adolescentes e famílias conforme proposto 
no projeto. Cada beneficiário poderá participar de mais de uma oficina ou grupo, conforme a demanda especifica 
que cada um apresentar. 

      

 

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: 

5.1.1 – Atendimento multidisciplinar para aproximadamente 120 crianças, adolescentes e famílias, durante 12 
meses. 
5.1.2 – Inclusão digital para 120 crianças, adolescentes e jovens, durante 12 meses. 
5.1.3 – Grupos pedagógicos e psicoeducativos para 100 crianças e adolescentes durante 12 meses. 
5.1.4 – Oficinas socioeducativas de música, judô, recreação e esportes a 100 crianças e adolescentes, durante 12 
meses. 
5.1.5 – Realização de 5 ações socioeducativas de enfrentamento as violências intrafamiliares a 100 crianças, 
adolescentes e famílias, durante 12 meses. 
 

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS: 

5.2.1 – Adesão dos usuários a uma nova proposta frente à resolução de conflitos vivenciados, fortalecendo a 

função protetiva nos núcleos familiares.  

5.3.2 – Crianças e adolescentes com uma compreensão aguçada frente às formas de expressões da violência 

disseminadas nas redes sociais bem como a compreensão da importância de enfrentamento dessas práticas para 

estabelecimento de uma cultura de paz nos meios de comunicação. 

5.3.3 – Oportunidade de melhorar as relações interpessoais utilizando a comunicação assertiva e empática. 

5.3.4 – Desenvolvimento do protagonismo juvenil e de condutas assertivas na resolução de conflitos. 

5.3.5 – Promoção da comunicação não violenta no processo de educação dos filhos, favorecendo o 

desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. 
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5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 

 
Meta Indicadores Meios de Verificação 

1 Atendimento 
multidisciplinar para 

aproximadamente 120 
crianças, adolescentes e 

famílias, durante 12 
meses. 

 

 
 

Nº de beneficiários do projeto. 

Listas de presença 
contendo o nome 
completo dos 
beneficiários do projeto; 
 
Registros fotográficos. 

2  
Inclusão digital para 120 
crianças, adolescentes e 
jovens, durante 12 meses 

 
Nº de crianças e adolescentes 

participantes das oficinas de inclusão 
digital. 

Listas de presença 
contendo o nome 
completo dos 
beneficiários; 
 
Registros fotográficos das 
oficinas. 

3 Grupos pedagógicos e 
psicoeducativos para 120 
crianças e adolescentes 

durante 12 meses 

 
 
Nº de beneficiários atendidos pelos 

grupos. 

Listas de presença 
contendo o nome 
completo dos 
beneficiários; 
 
Registros fotográficos dos 
grupos. 

4 Oficinas socioeducativas 
de música, judô, 

recreação e esportes a 
120 crianças e 

adolescentes, durante 12 
meses. 

 

Nº de crianças e adolescentes 
participantes das oficinas de música, 

judô, recreação e esportes. 

Listas de presença 
contendo o nome 
completo dos 
participantes; 
 
Registros fotográficos das 
oficinas. 

5 Realização de 5 ações 
socioeducativas de 
enfrentamento as 

violências intrafamiliares a 
120 crianças, 

adolescentes e famílias, 
durante 12 meses. 

 

 
 

Nº de ações educativas realizadas 
no ano. 

 
Registro fotográfico das 
ações desenvolvidas; 
 
Listas de presença 
contendo o nome 
completo dos 
beneficiários. 

 

 

 

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

META ETAPA
FASE 

ESPECIFICAÇÃO (ações) INDICADOR FISICO DURAÇÃO 

UNIDADE QUANT INÍCIO TÉRMINO 

 
 

1 

1 Assistente Social 30h semanais 
CLT 

Recursos 
Humanos 

01 Mês 01 Mês 12 

2 Psicólogo 20 h semanais 
CLT  

Recursos 
Humanos 

01 Mês 01 Mês 12 

3 Pedagogo 16 horas semanais 
CLT 

Recursos 
Humanos 

01 Mês 01 Mês 12 
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4 Estagiária de Serviço Social 25 horas 
semanais 

CIEE 

Recursos 
Humanos 

01 Mês 01 Mês 12 

2 1 Educador Oficina de Informática 28 horas 
semanais 

CLT 

Recursos 
Humanos 

01 Mês 01 Mês 12 

 
 

3 

1 Estagiária de Pedagogia 24 horas 
semanais 

CIEE 

Recursos 
Humanos 

01 Mês 01 Mês 12 

2 Estagiária de Psicologia 24 horas 
semanais 

CIEE   

Recursos 
Humanos 

01 Mês 01 Mês 12 

 
 
 
 

4 

1 Educador Oficina de Música 40 horas 
semanais 

CLT 

Recursos 
Humanos 

01 Mês 01 Mês 12 

2 Educadora Social Oficina Judô 08 horas 
semanais 

CLT 

Recursos 
Humanos 

01 Mês 01  Mês 12 

3 Educador Social Oficina de Esportes e 
Recreação 08 horas  

CLT 

Recursos 
Humanos 

01 Mês 01  Mês 12 

4 Educadora Social – Supervisora de 
Atividades 12 horas semanais 

CLT 

Recursos 
Humanos 

01 Mês 01  Mês 12 

 
 
 
 
 
 

5 

1 Educadora Social – Atividades Meio 
40 horas semanais 

CLT 

Recursos 
Humanos 

01 Mês 01  Mês 12 

2 Educadora Social – Atendente  
40 horas semanais 

CLT 

Recursos 
Humanos 

01 Mês 01  Mês 12 

3 Auxiliar de Limpeza – Merendeira 
40 horas semanais 

CLT 

Recursos 
Humanos 

01 Mês 01  Mês 12 

4 Telecomunicação (telefone) Serviço 
Mensal 

12 Mês 01  Mês 12 

5 Fornecimento de combustível Serviço 
Mensal 

12 Mês 01  Mês 12 

6 Fornecimento de água Serviço 
Mensal 

12 Mês 01  Mês 12 

7 Fornecimento de luz Serviço 
Mensal 

12 Mês 01  Mês 12 

 

 

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.  

 

 

7.1 - PREVISÃO DA DESPESA (R$1,00) 

DESPESA TOTAL VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

PROPONENTE R$ 351.350,84 R$ 29.279,23 R$ 351.350,84 

 

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

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

R$ 29.279,23 R$ 29.279,23 R$ 29.279,23 R$ 29.279,23 R$ 29.279,23 R$ 29.279,23 

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

R$ 29.279,23 R$ 29.279,23 R$ 29.279,23 R$ 40.000,00 R$ 23.918,88 R$ 23.918,89 

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 

Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

Serviço  
Mensal 

Estagiária de Serviço Social 25 horas semanais – CIEE 
R$ 880,00 

R$ 880,00 R$ 10.560,00 

Serviço  
Mensal 

Estagiária de Psicologia 24 horas semanais – CIEE 
R$ 880,00 

R$ 880,00 R$ 10.560,00 

Serviço  
Mensal 

Estagiária de Pedagogia 24 horas semanais – CIEE 
R$ 880,00 

R$ 880,00 R$ 10.560,00 

Recursos Humanos 

RH-CLT Atuação de 01 Assistente Social 30 horas semanais – CLT 
R$ 5.096,23 

R$ 5.096,23 R$ 61.154,76 

RH-CLT Atuação de 01 Psicóloga 20 horas semanais - CLT 
R$ 1.720,11 

R$ 1.702,11 R$ 20.425,32 

RH-CLT Atuação de 01 Pedagoga 16 horas semanais – CLT 
R$ 1.079,80 

R$ 1.079,80 R$ 12.957,60 

RH-CLT Atuação de Educadora Social – Atividades meio 40 horas semanais 
– CLT 

R$ 2.205,00 

R$ 2.205,00 R$ 26.040,00 

RH-CLT Atuação Auxiliar de limpeza – Merenda 40 horas semanais – CLT 
R$ 1.475,15 

R$ 1.475,15 R$ 17.701,80 

RH-CLT Atuação Educador Social Informática 28 horas semanais – CLT 
R$ 1.400,00 

R$ 1.400,00 R$ 16.800,00 

RH-CLT Atuação Educador Social de Música 40 horas semanais – CLT 
R$ 1.543,36 

R$ 1.543,36 R$ 18.520,32 

RH-CLT Atuação Educadora Social – Atendente 40 horas semanais – CLT 
R$ 1.620,10 

R$ 1.620,10 R$ 19.441,20 

RH-CLT Atuação Educadora Social – Atividades Institucionais 12 horas 
semanais -  CLT 

R$ 769,63 

R$ 769,63 R$ 9.235,56 

RH-CLT Atuação Educadora Social – Oficina de Judô 08 horas semanais – 
CLT 

R$ 750,00 

R$ 750,00 R$ 9.000,00 
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RH-CLT Atuação Educador Social – Oficina de Esportes e Recreação 08 
horas semanais – CLT 

R$ 750,00 

R$ 750,00 R$ 9.000,00 

Encargos trabalhistas, 13º e férias proporcionais, Rescisão proporcional 

RH-CLT Encargo Social  FGTS R$ 1.482,49 R$ 17.789,88 

RH-CLT 13º Salário R$ 1.563,12 R$ 18.757,44 

RH-CLT Férias R$ 2.076,29 R$ 24.915,48 

RH-CLT Rescisão R$ 1.970,96 R$ 23.651,48 

Custos Indiretos 

Serviço  
Mensal 

Telecomunicação (telefone) - PJ R$ 200,00 R$ 2.400,00 

Serviço  
Mensal 

Fornecimento de água R$ 190,00 R$ 2.280,00 

Serviço  
Mensal 

Fornecimento de luz R$ 550,00 R$ 6.600,00 

Serviço  
Mensal 

Fornecimento de combustível R$ 250,00 R$ 3.000,00 

SUBTOTAL R$ 351.350,84 

VALOR DESTINADO AO FIA (10% do subtotal) R$35.135,10 

Remuneração pelo Serviço de Captação de Recursos (10% do subtotal) R$35.135,10 
TOTAL GERAL: R$ 421.621,04  

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, 19 de novembro de 2019. 
 
 

_________________________________ 
Dinari de Fátima Estrela Pereira 

Presidente 
CPF:599.815.399-53 

RG:3.995.232-7 
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DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 055/2019 

QUE REGULAMENTA O BANCO DE PROJETOS DO FIA 

  

 

AO COMDICA –Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

  

Pela presente informamos e declaramos, para todos os fins de direito, que 

verificamos atentamente e compreendemos todas as condições e disposições contidas na 

Resolução nº 055/2019/COMDICA e seus Anexos, que regulamenta o Banco de Projetos 

para utilização do recurso da dotação orçamentária do Fundo Municipal para Infância e 

Adolescência - FIA, razão pela qual manifestamos nossa total e irrestrita concordância com 

as mesmas.  

Estamos cientes que a apresentação de nosso plano de trabalho implica na aceitação 

de todos os Termos da referida Resolução e seus Anexos.   

 

Por ser verdade, firmamos a presente Declaração.   

 

 

Guarapuava-PR, 19 de novembro de 2019.  

  

  

 

____________________________________ 

Dinari de Fátima Estrela Pereira 
Presidente 

CPF:599.815.399-53 
RG:3.995.232-7 
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AO COMDICA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Secretaria Executiva dos Conselhos 

Rua Senador Pinheiro Machado, nº 1075, Centro de Guarapuava-PR 

 

 

 

 

 

Vimos por meio desse apresentar PLANO DE TRABALHO do Projeto Combatendo a 

Violência Intrafamiliar, cujo valor total é de R$ R$ 421.621,04, para apreciação do 

COMDICA, visando a inclusão do mesmo no Banco de Projetos do FIA, que permite a 

captação de recursos de Pessoas Físicas e Jurídicas através do FIA – Fundo Municipal 

para Infância e Adolescência. 

 

 

 

Guarapuava-PR, 19 de novembro de 2019.  

  

 

 

 

 

 ____________________________________ 

Dinari de Fátima Estrela Pereira 
Presidente 

CPF:599.815.399-53 
RG:3.995.232-7 


