
PLANO DE TRABALHO

 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE 

 

 1. Identificação da Organização da Sociedade Civil 

I) Dados da pessoa jurídica 

Nome: Associação de Promoção Humana e Regate da Cidadania  
CNPJ: 04.422.261/0001-50 
Endereço:  Rrua Padre Leo Commissari, 261( atual( antigo 288)  ; Bairro: São Bernardo do Campo           CEP: 09791006 
Telefone: (11) 4127-0866)
E-mail institucional: padreleo@padreleo.org.br

II) Identificação do Representante Legal 

Legal Nome:  Daniela Bonello
Data de Nascimento:  14/02/1951
RG:  RNE V080327-5
CPF:  093.263.438-98
Formação: Magistério - Itália
Endereço:  Rua Diogo Botelho, 79   Bairro:    Jardim Silvina São Bernardo do Campo                  CEP:  09791030

Telefones: ( 11  )  98261-1136
E-mail pessoal:  bonellod14@gmail.com
E-mail institucional: padreleo@padreleo.org.br          E-mail institucional: 

III) Identificação do responsável técnico pela execução do serviço a ser qualificado 

Nome:  Erlenir da Silva
Data do Nascimento:  20/04/1987
RG:  47.267.869-9
CPF:  353.455.318-70
Formação:  Serviço Social
Endereço:   Rua Diogo Botelho, 79                 Bairro:  Jardim Silvina São Bernardo do Campo              CEP:  09791030
Telefones:  11 98807-1549
E-mail pessoal:   erlenirsilva@gmail.com              E-mail institucional: erlenir@padreleo.org.br

 IV) Apresentação da OSC 

1. Descrever a evolução histórica da OSC e do serviço demonstrando:   

a. Experiência prévia;
b. Atuação em rede;
c. Relevância pública e social;
d. Capacidade técnica operacional;
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A Associação de Promoção Humana e Resgate da cidadania, fundada no ano de 1996 por Padre Leo Commissari e 
pelo Projeto Igrejas Irmãs – Diocese de Ìmola(Itália) e a Diocese de Santo André( Brasil), é fruto da ação de Promoção 
Humana do grupo missionário de padres e irmãs que atuaram nas paróquias São Geraldo Magella e Jesus de Nazaré - 
Diocese de Santo André nos anos 1980,

trabalhando sobretudo nas periferias e favelas da cidade de São Bernardo do Campo (nos grandes cinturões de 
periferias chamado Montanhão).

Os missionários sempre tiveram presente, em sua atuação, as problemáticas sociais, foi assim que foi criada a escola 
profissionalizante que, depois da morte de Padre Leo foi dedicada a ele  (Padre Leo Commissari foi assassinado em 21 
de junho de 1998, quando retornava para seu barraco onde morava na favela vizinha da escola profissionalizante, ele 
foi vítima da violência urbana).

A escola profissionalizante foi pensada para resgatar a dignidade das pessoas atraves da qualificação profissional, possibilitando de 

entrarem ou retornarem para o mundo do trabalho, e assim adquirir independência econômica, incentivando a construção de micro 

empresas populares autogestidas, dentro do conceito da Economia Solidária, sempre estimulando também a educação, a cultura e ao 

esporte das crianças e jovens.

Sempre tivemos uma atenção particular com as crianças em situação de risco que durante os anos foram atendidas de 

formar diferentes por meio da: Pastoral da Criança, projeto Vida nova, a Creche Margarida começou em 1996 com a 

ajuda de voluntários, mas depois foi asumida economicamente em parte pela prefeitura municipal, através de um 

convenio, que continua sendo gestida por nós em nossos ambientes.

A alguns anos começou um lento processo de urbanização das favelas,  que porém não resolve os problemas mais 

profundos da miséria, causada sobretudo pelo desemprego

Que nestes últimos anos tem crescido muito.

Neste cenário à 25 anos, a Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania, vem buscando fazer vária atividades 
alternativas para atender crianças e adolescentes seja por meio da Creche Margarida, seja por meio do Serviço de conivência
 e Fortalecimento de vínculos nas oficinas culturais e esportivas

Estamos convictos que só com trabalho, cultura e acesso à direitos se resgata a dignidade da pessoa.

a) EXPERIÊNCIA PRÉVIA

Nossas atividades são realizados por setores, são eles:

·          QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

·          ASSISTÊNCIA SOCIAL

·          EDUCAÇÃO INFANTIL

·          ECONOMIA SOLIDÁRIA

·          CULTURA/ESPORTES
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 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

 1996 a 2022 - CURSOS REALIZADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

Capacidade de atendimento até 170 alunos por período

2020 - E Projeto Escola e Tecnologia

Atendimentos: 75 alunos em parceria com a Caritas Italiana

2021 a 2022 - Projeto Comunitário de Qualificação profissional

Atendimentos: 300 alunos - Parceria com a CEI- Conferência dos bispos Italianos.

2017,2018,2019 – CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Número de atendidos: 1.050 jovens  e adultos por ano

em parceria com a Secretaria da Educação de São Bernardo do Campo

 2016 - PROJETO JOVEM COOPER ATIVO:

Número de atendidos:  30 jovens de 16 a 24 anos.

em parceria com o Instituto Cooper Forte

 2013 - Programa comunitário de formação profissional:

Número de atendidos:  320 jovens de 16 a 24 anos.

em parceria com o Projeto Criança Esperança – Unesco e Tv Globo

 2013 A 2016 - ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

em parceria com a Secretaria da Educação de São Bernardo do Campo

Número de atendidos:  4.344 jovens e adultos a partir dos 16 anos.

1996     A 2019 - PARCERIA ENTRE A ASSOCIAÇÃO E O SENAI “Almirante Tamandaré”

  Número de atendidos:  Cerca de 19 mil jovens e adultos até 2022

   1999   A 2002 - MOVIMONDO - Empreendedorismo nas Favelas de São Bernardo do Campo.

Número de atendidos:  104 micro empresas.

 2002     A 2005 - REGIONE EMILIA ROMAGNIA ITÁLIA - Empreendedorismo Solidário e Criação de Oportunidades nas Favelas de 
São Bernardo do Campo

Número de atendidos:  Continuação do atendimento das 104 micro empresas.

 2004 A 2006 - PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULO AO PRIMEIRO EMPREGO – PNPE

Número de atendidos:  534 jovens com idade ente 16 e 24 anos.

 2010      A 2011 - ESTÍMULO À CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES NA PERIFERIA da Cidade de São Bernardo do Campo.
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Número de atendidos:  350 atendimentos.

 2007 a 2008 - CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.

Número de atendidos:  500 pessoas qualificadas.

             ASISTÊNCIA SOCIAL

De 2002 a 2022

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Número de atendidos por ano: 120 Crianças e adolescentes de 06 a 17 anos por ano.

E 60 jovens e adultos de 18 a 59 anos

em parceria com a Secretaria de Assistência Social de São Bernardo do Campo

EDUCAÇÃO INFANTIL

em parceria com a Secretaria da Educação de São Bernardo do Campo

2002 a 2022 – CRECHE MARGARIDA: 

Número de atendidos:  85 atendimentos por ano.

ECONOMIA SOLIDÁRIA

 2000 a 2007-PROJETO: DRS – Desenvolvimento Regional Sustentável.

Número de atendidos:  10 mulheres cooperadas.

 2006     A 2019 - COOPERSELECTA.

Número de atendidos:   20 cooperados.

 2007    a 2019 - INCUBADORA PADRE LEO COMMISSARI

2010 A 2019 - BANCO COMUNITÁRIO COMMISSARI.

 2011 a 2019 -   BAZAR SOLIDÁRIO.

 2008    a 2019 - FÓRUM MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.

 

CULTURA/ESPORTES

 2006 A  2022 - PONTO DE CULTURA - ESTÚDIO COMMISSARI
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2002 A 2022 - BIBLIOTECA PE. LEO COMMISSARI

2002 a 2022 - PINTURA DO MURO – CAMPANHA DA FRATERNIDADE ANUAL.

Número de atendidos:  Cerca de 650 crianças e adolescentes por ano.

 2003   A 2022 - FESTA DA PRIMAVERA

            b) ATUAÇÃO EM REDE

Nossas ações são realizadas em rede principalmente com o Cras I que atende nossa região, buscando oferecer ações e 
atividades que venham possibilitar ganhos sociais aos usuários suas famílias e a comunidade.

Participamos ativamente dos conselhos municipais da crianças CMDCA e do Conselho da Assistência Social CMAS, onde 
junto com as demais entidades e o poder público da cidade são abordados as principais demandas da política pública da 
assitência e demais espaços de garantia de direitos.

            c)  RELEVÂNCIA PÚBLICA E SOCIAL

Desde nossa fundação em 1996 nossa atuação sempre teve como foco criar possibilidades e alternativas que possibilitasse 
transformar a realidade de vida das pessoas que atendemos. nossa presença foi sobretudo nas periferias e favelas da 
cidade de São Bernardo do Campo (nos grandes cinturões de periferias chamado Montanhão).

A equipe gestora da Associação sempre tive presente, em sua atuação, as problemáticas sociais, de forma particular uma atenção com 
as crianças e adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

Neste cenário à 25 anos, a "Associação Padre Leo Commissari" como é conhecida, vem buscando oferecer o serviço de convivência 
e fortalecimento de vínculos, visando fortalecer os laços familiares e comunitários e uma maior pertença as ações e espaços públicos 
presentes no território.

Nesse sentido nossa principal contribuição para com a sociedade é estimular a busca por seus direitos, seja nas ações que 
desenvolvemos com as crianças e adolescentes seja com os encontros intergeracionais realizados com as famílias e a comunidade 
local.

d)  CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Sempre com foco na garantia de direitos, estamos inscritos no CMAS desde 07/11/2002 com nº 71 executandos os 

serviços socioassistenciais nas seguintes faixas etárias 06 a 15 anos, 15 a 17 anos e 18 a 59 anos.

CMDCA nº 090 com a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes 

de 06 a 17 anos.

No local onde é realizado o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos estamos ok quanto a lei de
acessibilidade NBR  nº 9050:2015 e ABNT na legislação específica e no decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004
temos instalado no prédio onde são atendido o público uma plataforma de acessibilidade instalada conforme normas
técnicas vigentes.

nosso alvará de funcionamento está em processo de renovação, ainda não saiu pois tivemos que fazer a alteração
da numeração predial na prefeitura, mas o mesmo deve sair em poucos dias.

Vigilancia sanitária está ok e equipe que manipula alimentos devidadmente treinada, AVCB ok dentro da validade e
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com a equipe de brigadista com treinamento realizado, 

Temos também o laudo de segurança e estabilidade da construção dentro da validade.

NOME CARGO/ FUNÇÃO FORMAÇÃO

Irmã Daniela Bonello Presidente da Entidade Magistério – Itália

Irmã Erlenir da Silva Coordenador de Projetos Sociais Assistente Social

Claudecir do Nascimento Rezende Assistente Administrativo Técnico em Secretariado

Neusa Pereira da Silva Assistente Social Assistente Social

Débora da Silva Maia Diretora Pedagogia

Mirelle Ismael da Silva Auxiliar de escritório Engenheira civil

Marlene Cabral Secretária Ensino médio

 

 2. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 

a)  Localização 

Nossa sede está situada na Rua Padre Leo Commissario, 261 antigo 288, bairro jardim Silvina na cidade de São 
Bernardo do Campo São Paulo - Brasil.

b) Caracterização das vulnerabilidades sociais do território, considerando o público a ser    atendido e 
justificativa da realidade a ser transformada. 

Nossa realidade é formada por pessoas de baixa renda e ou com baixa escolaridade,  nesse sentido desde o ínicio foi pensado de 
oferecermos atividades que possa colaborar com o resgate da cidadania e auto estima dos participantes. por meio da oferta de 
atividades culturais, esportivas e emancipatórias, no território sempre teve uma grande ausencia de espaços públicos para a prática 
de esportes e atividades culturais, fato este que certamente impacta de forma negativa no desenvolvimento das crianças e 
adolescentes da região.

Na área da  Assistência social sempre atuamos na oferta do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para
usuários de 6 a 17 anos e 18 a 59 anos sempre divididos em grupos etários.

Notamos que estes usuários sofrem diariamente o impacto das expressões da desigualdade social em que vivemos, por isso é 

fundamental possibilitar espaços e atividades em que possam resignificar para superar as vulnerabilidades que  enfrentam no seio 

familiar e na sociedade.
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Estamos localizados na macro região de São Bernardo do Campo chamada de Montanhão, mais especificamente
atendemos a população dos bairros, jardim Silvina, Silvina Áudi, Vila São josé, olden Park, Biquinha, Pica Pau, Cafezal 
e Parque selecta.

c) Descrição do serviço em conformidade com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

Atuamos na oferta  do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para os seguintes grupos etários, de 06 a
17 anos e 18 a 59.

d) Detalhamento do Projeto 

Público-alvo: 

a) Faixa etária

Crianças e adolescentes  06 a 14 e doze meses e 15 a 17 anos 
Jovens e adultos 18 a 29 anos e 30 a 59 anos

b)  Sexo
Ambos sexos

c) Perído de funcionamento

Para as crianças e adolescentes as atividades acontecem duas vezes na semana, sendo segunda feira das 8h ás
11:30 e das 13:00 ás 16:30 nas seguintes atividades, oficinas de judô, jogos esportivos, inclusão digital, atividades
artísticas, rodas de conversa, encontro intergeracional, cidadania e convivência comunitária.

Para os adultos acontecem atividades voltadas principalmente para a inclusão digita, rodas de conversa e
cidadania. sendo realizadas as sextas feiras das 9h ás 11h e das 14h ás 16h.

d) Capacidade de Atendimento

Na faixa etária de 06 a 17 anos nossa capacidade é de 120 e adultos de 18 a 59 anos é de 50 atendimentos.

e) Número de pessoas atendidas

São atendidos 170 pessoas.

 3) Descrição do Projeto. 

1. Título do Projeto: (Objeto da parceria).PROJETO AUTONOMIA
2. Descrição da realidade social a ser transformada.
3.

O projejo autonomia surge como meio de potencializar a identidade dos usuários e da comunidade
participante no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos presentes na entidade.

Notamos sempre crescente o número de jovens e adultos que vivem em situação de exclusão digital, isso é,
que além do celular não possuem conhecimentos básicos no manuseio do computador, seja para fazer um
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currículo seja para acessar a portais de vagas de trabalho na Internet e ou mesmo pesquisarem sobre seus
direitos, renovarem documentos dentre outros.

Tem se fortalecido muito o uso do celular como entretenimento, mas paralelo a isso os mesmos usuários não
são incluídos no meio digital para o uso de forma a lhes garantir direitos.

Este projeto visa isso, proporcionar espaços bem equipados para os usuários fortalecerem seus
conhecimentos nas várias áreas do conhecimento além de terem acesso a oficinas e encontros
intergereacionais com temas transversais, sobre direitos, cidadania, e outras temática que  sejam relevantes
para os usuários.

O mesmo vale para as crianças e adolescentes que embora tenham muito mais facilidade com os meios
tecnológicos é fundamental direccioná-los quanto ao bom uso desses meios, ter segurança na Internet,
conhecerem plataformas que possam lhes auxiliar nos trabalhos escolares e tantas outras possibilidades de
uso de forma sadia.

3. Descrição do serviço a ser qualificado. 

O serviço prestado se enquadra na política da Assistência Social
Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para usuários de 06 a 17 anos, 18 a 29  anos e 30 a 59 anos 
em encontros de duas a três vezes na semana.
 
Todos os usuários participarão das oficinas de inclusão digital e temais transversais.

4) Objetivos 

Objetivo Geral. 

Potencializar os atendimentos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com a oferta de oficinas de 

inclusão digital para os usuários participantes  e para a comunidade, buscando contribuir para que haja maior proteção social 

para este público e demais pessoas que vivam em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio do desenvolvimento de 

suas potencialidades, bem como favorecer aquisições para a conquista da autonomia, da auto estima, do protagonismo e da 

cidadania, mediante o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e inserir mais pessoas no mundo digital no 

território.

Objetivos Específicos. 

 Possibilitar acessos a experiências e manifestações de inclusão digital, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;

   Aumento da auto estima  e protagonismo das mulheres e jovens da Comunidade;

        Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais com as famílias, propiciando trocas de experiências e vivências, 
fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e                      comunitários

5) Meta 
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Atender 120 crianças e adolescentes com idades de 06 a 17 anos nas oficinas esportivas, culturais, esportivas e de 
inclusão digital.

E 50 jovens e adultos com idade de 18 a 59 anos, residentes no Bairro Montanhão em São Bernardo do Campo, São 

Paulo, em situação de vulnerabilidade ou risco social nas oficinas de  de inclusão digital

Serão priorizados a inserção de pessoas encaminhadas pelo nosso Cras de referência ou que se enquadrem nas 

seguintes situações:

Em situação de isolamento;

Vivência de violência e/ou negligência; 
Situação de abuso e/ou exploração sexual;

Vulnerabilidade que diz respeito a violência contra a mulher.

Para realizar estes atendimentos com qualidade serão adquiridos os seguintes equipamentos que servirão para dar maior
qualidade nos atendimentos realizados no serviço ao público ofertado:

21 Computadores, que beneficiará 170 usuários, visando a garantia das seguranças previstas na matriz padronizada deste
serviço, em conformidade com a tipificação Nacional dos serviços socioassistencias.

04 Computadores que beneficiará 170 usuários nos atendimentos individuais realizados pela equipe técnica visando a
garantia das seguranças previstas na matriz padronizada deste serviço, em conformidade com a tipificação Nacional dos
serviços socioassistencias.

02 Smart 50 polegadas que beneficiará 170 usuários nas oficinas de inclusão digital a ser utilizadas nos laboratórios
utilizados pelo público, visando a garantia das seguranças previstas na matriz padronizada deste serviço, em conformidade
com a tipificação Nacional dos serviços socioassistencias.

01 Central PABX que será utilizada na comunicação entre os espaços de atendimento do público, visando a garantia das
seguranças previstas na matriz padronizada deste serviço, em conformidade com a tipificação Nacional dos serviços
socioassistencias.

02 Geladeiras Refrigerador Frost Free que beneficiará 170 usuários nos espaços onde serão oferecidos os
lanches, visando a garantia das seguranças previstas na matriz padronizada deste serviço, em conformidade com a
tipificação Nacional dos serviços socioassistencias.

01 Freezer que beneficiará 170 usuários, o mesmo será utilizado para o armazenamento dos alimentos frios que serão
consumidos pelos usuários, visando a garantia das seguranças previstas na matriz padronizada deste serviço, em
conformidade com a tipificação Nacional dos serviços socioassistencias.

06 Ventiladores de parede que beneficiará170 usuários nos espaços onde acontecereão as oficinas com os
usuários, visando a garantia das seguranças previstas na matriz padronizada deste serviço, em conformidade com a
tipificação Nacional dos serviços socioassistencias.

05 Ventiladores que beneficiará 170 usuários nos demais espaços utilizados pelos usuários, visando a garantia das
seguranças previstas na matriz padronizada deste serviço, em conformidade com a tipificação Nacional dos serviços
socioassistencias.

01 Fogão Industrial 4 bocas que beneficiará 170 usuários no preparo dos lanches que serão preparados e oferecido aos
usuários no serviço, visando a garantia das seguranças previstas na matriz padronizada deste serviço, em conformidade
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com a tipificação Nacional dos serviços socioassistencias.

01 Impressora que beneficiará 170 usuários atendidos no serviço de convivência ofertado, visando a garantia das
seguranças previstas na matriz padronizada deste serviço, em conformidade com a tipificação Nacional dos serviços
socioassistencias.

01 Rocçadeira que beneficiará 170 usuários atendidos no serviço de convivência ofertado, visando a garantia das
seguranças previstas na matriz padronizada deste serviço, em conformidade com a tipificação Nacional dos serviços
socioassistencias.

6) Metodologia 

Com o passar dos anos os equipamentos que temos foram sofrendo desgastes naturais pelo uso, dessa forma com as devidas 
substituições e novas aquisições podemos garantir a manutenção e continuidade dos atendimentos aos usuários do serviço de convivência 
e fortalecimento de vínculos com qualidade, para isso serão realizadas as seguintes aquisições e instalação dos equipamentos nos 
ambientes onde o público é atendido:

Os 21 Computadores, serão utilizados nas oficinas de inclusão digital ofertada ao público, os equipamentos serão
instalados no laboratório de informática

04 Computadores  serão utilizados pela equipe técnica que atende os usuários nas oficinas assim como assistentes
sociais que realizam os atendimentos individuais e atualizações de prontuários, além de servirem para o público quando
houver a necessidade de utilização de equipamentos com maior capacidade para edição de vídeos e demais recursos
tecnológicos a ser trabalho nas oficinas com o público.

02 Smart 50 serão instaladas nos dois laboratórios que serão utilizados para atendimento aos usuários nas oficinas do
serviço de convivência, estes equipamentos servirão para substituir os datashows ( que hoje teem suas lampadas com
pouca vida e a subtituição se torna inviável devido o alto custo)

01 Central PABX será utilizada para haver comunicação da secretaria onde é feito a recepção dos usuários e os espaços
onde são atendidos.

02 Geladeiras Refrigerador Frost Free  serão utilizadas uma na cozinha onde é preparado os lanches e uma na cantina
onde é servido os lanches, como são espaços diferentes e distantes se faz necessários para manter a temperatura
adequada dos alimentos antes e após ser servido para os usuários.

01 Freezer será utilizado na cozinha onde é preparado os lanches, visando armazenar e conservar os alimentos que
necessitem de congelamento.

06 Ventiladores de parede serão instalados nos espaços em que serão atendidos os usuários, salas, pátio, cantina.

05 Ventiladores serão instalados nos espaços em que são atendidos os usuários, sala de atendimento, cozinha, recepção
e laboratório de informática.

01 Fogão Industrial 4 bocas será instalado na cozinha da OSC e será utilizado durante preparo dos alimentos para a
garantia dos lanches ás crianças e adolescentes atendidas.

01 Impressora será utilizada na recepção onde são realizadas toda a parte de cadastramento de usuários, impressão de
fichas, lista de presença e impressão de relatórios para os órgãos de monitoramento.

01 Rocçadeira que será utilizado no aparo do gramado do jardim da OSC e em torno da quadra de esporte onde são
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realizadas as oficinas esportivas do serviço de convivência.

7) Fases de execução: 

Recebimento do recurso.
Aquisição dos equipamentos.
Instalação dos equipamentos nos locais pré-estabelecidos.
Realização das atividades
Prestação de contas.

8) Prazo de execução do projeto. 

12 meses

9) Impacto Social esperado. 

          ·          Aumento da autonomia e autoestima do público atendido das atividades.

       ·          Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitário

        ·          Melhoria da qualidade de vida das famílias nos ambitos: social, cultural e 
esportivo.

       

10) Processo de Monitoramento e Avaliação. 

O processo de monitoramento e avaliação se dará por meio de três encontros que serão realizados de planejamento e 
avaliação das ações que serão realizadas durante e após o projeto, tais momentos serão realizados nos encontros 
intergeracionais, nestes encontros participarão lideranças do bairro, usuários, pais e responsáveis, educadores e a 
coordenação da Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania.

O projeto terá os seguintes indicadores que nos auxiliarão a medir o impacto das ações realizadas:

 75% de presença dos atendidos nas atividades,  oficinas propostos.

 100% dos atendidos referenciados no Cras.

 100% das aquisições e disponibilização para o público até o quinto mês do projeto

11) Recursos Físicos. 

De forma geral o prédio está em boas condições física, os equipamentos que serão adquiridos serão instalados nos seguintes locais
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Nº DA SALA NOME DO ESPAÇO ONDE OS EQUIPAMENTOS SERÃO INSTALADOS

01 SECRETARIA COMPUTADOR, IMPRESSORA TONNER, 
CENTRAL PABX

04 SALA DE TEORIA VENTILADOR DE PAREDE

05 SALA DE PANIFICAÇÃO E 
CONFEITARIA

FOGÃO INDISTRIAL, GELADEIRA, FREEZER

SALA 07 SALA DE REUNIÕES VENTILADOR DE PÉ

08 CANTINA GELADEIRA, VENTILADOR DE PAREDE

32 LABORATÓRIO DE  INFORMÁTICA TV, COMPUTADORES, VENTILADOR DE PÉ

33 LABORATÓRIO DE  INFORMÁTICA TV, COMPUTADORES, VENTILADOR DE PÉ

34 LABORATÓRIO DE  CABELEIREIRO VENTILADOR DE PAREDE

35 LABORATÓRIO DE  CORTE E 
COSTURA

VENTILADOR DE PAREDE

36 SALA DE TEORIA VENTILADOR DE PÉ

46 BIBLIOTECA VENTILADOR DE PÉ

48 AUDITÓRIO VENTILADOR DE PAREDE (2X)

JARDIM ÁREA INTERNA DA INSTITUIÇÃO ROÇADEIRA DE GRAMA

12) Recursos Humanos 

 

 

Quantidade

 

Cargo/Função

 

FormaçãoProfissional
 

 

Carga Horária

 

 

Tipo de Vínculo
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1 Presidente Superior 40 Voluntária

1 Assistente Social Superior 30 CLT

1 Assistente Social Superior 30 CLT

1 Pedagoga Superior 40 CLT

1 Secretária Ensino médio 40 Voluntária

1 Coord administrativa Tecnólogo 40 CLT

1 Auxiliar de escritório Ensino médio 40 CLT

 

 13) Plano de Aplicação dos recursos financeiros 

 

Quantidade

 

Itens de despesa

EspecificaçõesTécnicas Valor unitário
(R$)

 

Valor Total 
(R$)

 21     Computador 
Processador - 4GB 500GB IPS 21,5” Full 
HD   R$ 2.149,00  R$ 45.129,00

 

 

04

 

Computador 

 

Processador - full hd 11ª g. 8gb 256gb  
 

 

R$ 6.137,07

 

 

R$ 24.548,28

 

 

02

 

 

Smart tv 50 polegadas

 

4K - Wi-Fi Bluetooth HDR Built in 3 HDMI 
1 USB

 

 

R$ 2.699,00

 

 

R$ 5.398,00
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01

 

                       Central 
PABX

 

 

Central para ramais - 40, 4 linhas 16 
ramais

 

 

 

R$ 4.360,00

 

 

R$ 4.360,00

 

 

02

Geladeira / Refrigerador 
Frost Free 

 

Duplex,  450 Litros, Inox
 

 

R$ 3.743,93

 

 

R$ 7.487,86

 

 

01

 

 

FREEZER 

 

 

VERTICAL ,145 LITROS, branco

 

 

R$ 1.999,00

 

 

R$ 1.999,00

 

 

06

 

 

VENTILADOR DE PAREDE 

 

 

50CM, 200W, BIVOLT, 6 PÁS, STREET 

 

 

R$ 206,99

 

 

R$ 1.034,95

05 VENTILADOR 

 

SILENCIOSO DE PÉ DE COLUNA, 
110V ,5 LÂMINAS 

 

 

R$ 212,97

 

 

R$ 1.064,85

 

 

01

 

 

FOGÃO INDUSTRIAL 4 
BOCAS

 

 

COM FORNO TAMPA INOX, 55L, E 
CHAPA CRISTALAÇO

 

 

R$ 1.690,00

 

 

R$ 1.690,00
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01

 

                      IMPRESSORA

 

 Multifuncional,

Laser, Monocromatica Xerox

 

 

R$ 3.424,03

 

 

R$ 3.424,03

01  

              

                        
 ROÇADEIRA

      

 Roçadeira,   fio nylon, 2T

 

 

R$ 3.989,05

 

 

R$ 3.989,05

TOTAL GERAL R$ 30.611,04 R$ 100.332,01

 

14) Cronograma de desembolso   

  O recurso financeiro será liberado em parcela única, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

    

São Bernardo do Campo, 04 de Fevereiro de 2022

DANIELA BONELLO

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E REGATE DA CIDADANIA

São Bernardo do Campo, 21 de Junho de 2022

DANIELA BONELLO

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E REGATE DA CIDADANIA
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Assinado com senha por: DANIELA BONELLO - 21/06/2022 às 13:23:16
Documento N°: 029168A1427893 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/029168A1427893

S
E

D
S

P
T

A
20

22
00

20
06

D
M

523523


