
Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania 
(Associação Padre Leo Commissari) 

CNPJ: 04.422.261/0001-50 

PLANO DE TRABALHO 

Repasse na modalidade fundo a fundo de recursos oriundos de Emenda 
Parlamentar para incremento temporário para fins de custeio. 

Nome do Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Período de atendimento: 01/01/2022 A 31/12/2022 

Dias da Semana: Segunda feira das 8:30 ás 11:30 e das 13:30 ás 16:30 

Terça feira das 8:30 ás 11:30 e das 13:30 ás 16:30 

Valor total de Custeio: R$ 15.300,00 

Período de execução: 4 meses 

Número total de Atendidos: 120 

Número total de Profissionais vinculados a execução direta do serviço: 6 

1. Identificação da instituição 

1.1 Dados Cadastrais: 

órgão/Entidade 
Nome: Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania 
CNPJ: 04.422.261/0001-50 
Endereço: Rua Padre Leo Commissari, 261 antigo 288 
Bairro: Jardim Silvina 
Cidade: São Bernardo do Campo CEP:09791006 
Site:www.padreleo.org.br 
Telefone: 11-4127-0866 E-mail:padreleo@padreleo.org.br 
Registro CMAS:071 
Registro CEBAS:71000.084068/2010- 
61,39669 

Vencimento do Registro CEBAS: 
Processo de renovação 29/07/2021 n° 
000244.0024597/2021 

Utilidade pública Municipal ( X ) Estadual ( X ) Federal ( ) 
Portaria n°: 

1.2 Dados do Presidente ou Representante Legal: 

Nome: Daniela Bonello 
Data de Nascimento: 14/02/1951 Mandato: 11/01/2021 —11/01/2024 
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Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania 
(Associação Padre Leo Commissari) 

CNPJ: 04.422.261/0001-50 

RG: RNE V080327-5 Órgão Expedidor 
5CGPI/DIREX/DPF 

CPF:093.263.438-98 
Endereço: Rua Diogo botelho, 79 
Bairro: Jardim Silvina 
Cidade: São Bernardo do Campo CEP:09791006 
Telefone:11 98261-1136 E-maii:bonellod14@gmail.com 

Obs.: Preencher com os dados pessoais do representante legal. 

1.3 Dados do Responsável Técnico: 

Nome: Erlenir da Silva 
RG:47.277.869-9 Órgão Expedidor: SSP 
CPF:353.455.318.70 
Cargo: Assistente Social 
Telefone: 1198807-1549 E-mail:erlenir@padreleo.org.br 

Alvará de funcionamento: (X) sim ( ) não 

Licença Sanitária (VISA): ( ) sim ( X) não 

2. justificativa 
Nossa realidade é formada por pessoas de baixa renda e ou com baixa escolaridade, 
nesse sentido desde o início foi pensado de oferecermos atividades em ambientes 
acolhedores, limpos e organizados que possa colaborar com o resgate da cidadania e 
auto estima dos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
por meio da oferta de atividades culturais, esportivas e de inclusão digital. 
O território onde estamos localizados sempre teve uma grande ausência 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. 
Principalmente os da faixa etária de 06 a 17 anos, que é o público que será diretamente 
beneficiado com as aquisições desta emenda. 
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 ressignificar para superar as vulnerabilidades que enfrentam 
no seio familiar e na sociedade. 
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. 

Todos materiais de custeio que serão adquiridos irão beneficiar diretamente os 
usuários que são atendidos no serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
além de proporcionar a qualificação e melhoria do serviço já executado, sempre 
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Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania 
(Associação Padre Leo Commissari) 

CNPJ: 04.422.261/0001-50 

visando a garantia das seguranças previstas na matriz padronizada deste serviço, em 
conformidade com a tipificação Nacional dos serviços socioassistencias. 

3. Objetivo Gerai 

Potencializar os atendimentos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 
por meio de aquisições de custeio que venha contribuir nos atendimentos aos 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. 

4. Objetivos Específicos 

Realizar aquisições de custeio que venha contribuir no pleno desenvolvimento do 
serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, beneficiando diretamente os 
usuários atendidos. 

Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais com as famílias, 
propiciando trocas de experiências e vivências, em ambientes bem organizados, limpos 
e com os materiais que visem dar maior qualidade nos atendimentos propostos. 

5. Execução 

5.1 Endereço de Execução do Serviço: 

Rua: Rua Padre Leo Commissari, 261 

Bairro: Jardim Silvina 

Cidade:São Bernardo do Campo CEP:09791006 

Telefone:11 4127-0866 E-mail:padreleo@padreleo.org.br 

Obs.: Replicar o quadro quando houver mais de um endereço de execução. 

6. Ações a serem desenvolvidas 

Nome da Ação Objetivo 

Custeio de outros materiais de 
consumo 

Qualificar o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos por meio das 
aquisições de Materiais educativos e 
esportivo, materiais de expediente, materiais 
de processamento de dados, materiais de 
acondicionamento e embalagem, materiais de 
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Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania 
(Associação Padre Leo Commissari) 

CNPJ: 04.422.261/0001-50 

limpeza higienização, materiais elétricos, 
eletrônico para manutenção, proteção e 
segurança, ferramentas e combustível que 
será colocado no veículo da instituição. 

Todas as aquisições servirão para dar mais 
qualidade nos atendimentos dos usuários 
atendidos. 

Custeio de combustível Qualificar o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos por possibilitar o 
transporte da equipe técnica para realizar 
visitas domiciliares e busca ativa, participação 
de reuniões na rede, realização de compras 
ou retirar doações para os lanches que serão 
oferecidos para os usuários. 

Obs.: Preencher os itens 8.1 e 8.3 somente no caso de ação de custeio de RH. 

7. Cronograma 

Mês 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ação 

Custeio de outros materiais 
de consumo 

X X X X 

Custeio de combustível X X X X 

Prestação de contas X 

8. Recursos Humanos, Materiais e Financeiros 

8.1 Recursos Humanos: 

Quant Cargo' Formação 
Carga 
horária 
Mensal 

Vinculo2 
Custo Mensal 

Total 
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Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania 
(Associação Padre Leo Commissari) 

CNPJ: 04.422.261/0001-50 

1 Na coluna cargo, registrar nomenclatura conforme será apresentado na prestação de contas, seguido, 
entre parênteses ( ) a correspondência de função conforme descrito no referencial técnico de cada 
serviço. 

2 1- Empregado 2-Autônomo 

8.2 Recursos Materiais Despesas:(detalhar) 

Com os recursos serão adquiridos os seguintes materiais de custeio: 

Materiais educativos e esportivo, materiais de expediente, materiais de processamento 
de dados, materiais de acondicionamento e embalagem, materiais de limpeza 
higienização, materiais elétricos, eletrônico para manutenção, proteção e segurança, 
ferramentas e combustível que será colocado no veículo da instituição. 

Valor total 

Quantidade Categoria - Outros materiais de consumo R$ 14.700,00 

Quantidade Categoria - Outros serviços de terceiros 

Quantidade Categoria - Locação de Imóveis 

Quantidade Categoria - Locações Diversas 

Quantidade Categoria - Utilidades Públicas 

Quantidade Categoria - Combustível R$ 600,00 

Quantidade Categoria — Bens e materiais permanentes 

Quantidade Categoria - Outras despesas 

8.3 Aplicação dos Recursos Financeiros do FMAS /Despesas de Custeio': 
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Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania 
(Associação Padre Leo Commissari) 

CNPJ: 04.422.261/0001-50 

Itens de Despesa Salário Total 
Encargos 

trabalhistas e 
previdenciarios2

Total 

1 — Recursos Humanos — CLT 

2 — Recursos Humanos — 
Autônomos 

Total Geral 

' A entidade deve apresentar elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços 
praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir elementos indicativos 
da mensuração desses custos, tais como: cotações, tabelas de preços de associações profissionais, 
publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público; 

2 A entidade deve declarar estimativa de valores a serem recolhidos para pagamento de encargos 
previdenciários e trabalhistas das pessoas envolvidas diretamente na consecução do objeto, durante o 
período de vigência proposto. 

8.4 Aplicação dos Recursos: 

Categoria ou finalidade de 
despesas 

FMAS/MES TOTAL 

I Rec. Humanos (5) ----- -------- 

II Rec. Humanos (6) ------ --- -----

III ----------------------- ____________ ________ __ ___ ....._ 

IV ------  -------- 

V   ----- 

VI 
Outros materiais de 
consumo 

R$ 3.675,00 R$ 3.675,00 R$ 3.675,00 R$ 3.675,00 R$ 14.700,00

VII 

VIII 
Outros serviços de 
terceiros 

IX Locação de Imóveis ----------- ------- ------------ --------- ---

X Locações Diversas ------ ----- 

XI 
Utilidades Públicas 

(7) 

----- 

XII Combustível R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 600,00 
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Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania 
(Associação Padre Leo Commissari) 

CNPJ: 04.422.261/0001-50 

XIII 
Bens e materiais 
permanentes 

--------- ---------

Xlv 

XV ----------- -------------

XVI Outras despesas -- --------- 

TOTAL R$ 3.825,00 R$ 3.825,00 R$ 3.825,00 R$ 3.825,00 R$ 15.300,00 

Quadro de despesas presente no Demonstrativo de Receita e Despesas (TCE-SP). 
Utilizar somente as categorias pertinentes ao desenvolvimento do serviço. 
(5) Salários, encargos e benefícios. 
(6) Autônomos e pessoa jurídica. 
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. 
(*) Apenas para entidades da Saúde. 

9. Cronograma de Desembolso Financeiro 

Parcela Valor 

10 R$ 15.300,00 

Total R$ 15.300,00 

10. Prestações de Contas 

A prestação de contas fica sujeita às normas legais e regulamentares que regem a 
execução orçamentária e financeira, sendo que a prestação de contas referente aos 
recursos previstos será disciplinada em ato especifico, onde orienta-se a 
obrigatoriedade da guarda de toda documentação comprobatória dos gastos, atendendo 
as disposições da Portaria SNAS n° 124, de 29 de junho de 2017, ficando à disposição 
dos agentes da Municipalidade e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Daniela Bonello 
Presidente 

: 093.263.438 - 98 

Erlenir da Silv,
Assistente Sor 

CRESS! c(-

São Bernardo do Campo, 01 de Agosto de 2022. 

42(td,eC.
Daniela Bonello 

Presidente 

cuâ, 
Erlenir da Silva 

Assistente SocialResponsável Técnico 
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