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ANEXO V 

PLANO DE TRABALHO 

 

1. DADOS CADASTRAIS 

NOME DA INSTITUIÇÃO:  ENTIDADE FILANTRÓPICA O BOM SAMARITANO  

 

CNPJ: 11.483.768/0001-80 

 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Acolhimento Institucional 

 

(X)  Sem Fins Lucrativos 

(  )  Cooperativa 

(   )  Religiosa 

ENDEREÇO: Rua do Beija Flor n°2140 

BAIRRO: Conda CIDADE: Medianeira UF: PR CEP: 85884-000 

E-MAIL: efobs@live.com TELEFONE: 3264-6196 

NOME DO DIRIGENTE DA OSC: Nelton Jose Buss CPF: 492.618.359-53 

PERÍODO DE MANDATO: 

28/09/2021 a 31/12/2023 

 

RG/ÓRG EXPEDIDOR: 

3.603.223-5 SSP 

CARGO: 

Presidente  

ENDEREÇO DIRIGENTE: rua 15, n°497, bairro Jardim Irene, 

Medianeira-PR 

CEP: 85884-000 

Diretrizes e ações prioritárias do projeto, conforme Cláusula 2 (Objeto) do Edital de Chamamento Público: 

Diretriz: Concessão de autorização de certificação para captação de recursos financeiros para o Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA. 

Ação: I - garantia do direito à convivência familiar e comunitária; 

           II – atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco; 

           VII – promoção ao direito à saúde, à cultura, ao esporte, lazer, educação e a assistência social; 

  

 

 

2. PROPOSTA DE TRABALHO 

NOME DO PROJETO:  PASSEIO DO BEM! PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 meses  

PÚBLICO ALVO:  Crianças e adolescentes na faixa etária entre 0 e 18 anos incompletos, de ambos os sexos, em situação 

de risco pessoal e social, vítimas de maus tratos, violência, negligência, abandono familiar ou que estejam em situação 

de vulnerabilidade social, encaminhados pela Vara da Infância e Juventude e/ou Conselho Tutelar dos municípios de 

Medianeira, Serranópolis e Missal. 
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OBJETO DA PARCERIA: Aquisição de um veículo zero km.  

DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA:  A Casa Lar O Bom Samaritano, oferta um serviço de acolhimento 

institucional de alta complexidade para 10 crianças e adolescentes, atualmente a instituição vem atendendo além de sua 

capacidade, ofertando o serviço para 12 crianças e adolescente. Nesse momento o serviço conta apenas com um veículo 

Fiat Doblo Essence ano de fabricação 2013, o qual devido ao uso já não se encontra em condições de se deslocar para 

fora do município, sendo que este constantemente encontra-se em oficina mecânica para manutenção. Também é 

importante destacar que o veículo Doblo tem capacidade para 7 passageiros, desta forma não consegue suprir as 

necessidades do serviço  uma vez que é utilizado para acompanhar os usuários em consultas medicas dentro e fora do 

município, realização de exames, em atendimento de equipe multidisciplinar como fonoaudióloga, terapia ocupacional e 

psicóloga, escola, em projetos de contra turno escolar, cursos, visitas a seus familiares, serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos, visita domiciliar da equipe técnica na residência das famílias e reuniões dentro e fora do 

município, esse mesmo veículo é utilizados nas funções administrativas e de coordenação da entidade, como idas em 

bancos, cartório, reuniões, compras de vestuário, utensílios, materiais escolares e de supermercado.  

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: A justificativa da solicitação de um novo veículo ocorre devido à grande demanda de 

atendimento que é necessário realizar com nossos usuários, onde frequentemente ocorrerem compromissos dos 

acolhidos no mesmo horário, mas em locais diferentes, sendo que muitas vezes se faz necessário deixar de realizar um 

atendimento a um usuário para poder priorizar e atender uma emergência medica de outro acolhido. A situação se 

agrava quando é necessário utilizar o veículo para acompanhar os acolhidos em exames e/ou consultas fora do 

município, sendo que o serviço possui três acolhidos com deficiência, que não possuem condições de ir com o transporte 

coletivo ofertado pela secretaria de saúde, sendo necessário serem transportados pelo veículo da entidade, quando 

ocorre esse tipo de situação, os demais acolhidos que necessitam do veículo Doblo, para estar indo para o serviço de 

convivência e/ou cursos, algumas vezes ficam desassistidos, sendo importante salientar que muitas vezes o serviço de 

acolhimento, solicita parceria do serviço da Casa de Passagem, para auxiliar no deslocamentos dos acolhidos para tentar 

garantir na maior parte do tempo que todos tenham acesso a seus atendimento, no entanto, somo sabedores que o 

serviço da Casa de Passagem também necessita de seu veículo para executar seu serviço. Ainda gostaríamos de justificar 

que quando o serviço da Casa Lar, organiza passeios e atividades de lazer aos acolhidos, encontramos mais uma 

dificuldade quanto ao transporte uma vez que a Doblo tem capacidade de transportar apenas sete passageiros, não 

suprindo a nossa atual demanda e realidade. 

Dessa forma a aquisição de um outro veículo com nove lugar, contemplaria a demanda do serviço da Casa Lar O Bom 

Samaritano, uma vez que seria possível garantir na integra a garantia de acesso aos acolhidos em todos seus 

atendimentos, ofertando um serviço de qualidade e de garantia de direitos. Desta foi optado pela aquisição do veículo 

MASTER 2.3 dCi VIP Longo Diesel 09L MISTA, uma vez que esse possui a capacidade de transporte para até nove 

passageiros e pode ser dirigido por motorista que possua CNH na categoria B. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL: Aquisição de um veículo zero km, da marca Renault, modelo master 2.3 dci marticar mista longo diesel 09l 

(homologação categoria B) ANO/MOD 2022/2023, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para garantir a 

expansão e melhoria nos serviços já executados e garantindo dessa forma os direitos das crianças e adolescente acolhidos 

na Casa Lar O Bom Samaritano. 

3.2. ESPECIFICOS 

∙ Garantir a segurança dos acolhidos e da equipe da Casa Lar, ao ter que se deslocar para fora do município, para realizar 

exames, consultas e/ou reuniões. 

∙ Garantir a todos os acolhidos que serão atendidos nos demais serviços quando surgir um imprevisto e/ou uma 

emergência medica que necessite de mais que um veículo. 

∙ Proporcionar mais opções de acesso a lazer aos acolhidos. 

∙ Ampliação da programação da equipe técnica a visitas domiciliares e articulações com a rede de proteção. 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS: 

Após adquirido o veículo será utilizado diariamente, para o transporte dos acolhidos conforme o cronograma semanal 

de suas atividades, bem como para a equipe estar realizando suas intervenções e funções que dependem de um veículo.  

 

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: 

Após a captação de recursos que será realizada através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente-FMDC, 

será realizado a compra do veículo MASTER 2.3 dCi VIP Longo Diesel 09L MISTA, com a disponibilidade de mais um 

veículo espera-se suprir as demandas e necessidades do serviço de acolhimento.  

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS: 

Melhorar a dinâmica da organização da rotina dos acolhidos, garantindo plenamente o acesso de todos em suas 

atividades externas da Casa Lar e garantir a expansão e melhoria nos serviços já executados. 

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 

 

Meta Indicadores Meios de Verificação 

1 Aquisição de um veículo.  Aumentar de 06 para 13 a 

quantidade de acolhidos atendidos, 

ou seja, todas as crianças e 

adolescentes acolhidos poderão ser 

transportados. 

Nota fiscal, fotos, 

relatórios e fiscalização 
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2 Expansão e melhoria nos 

serviços já executados.  

Melhoria da qualidade dos 

atendimentos   

Avaliação diária. 

 

 

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

META ETAPAFASE ESPECIFICAÇÃO 

(ações) 

INDICADOR FISICO DURAÇÃO 

UNIDADE QUANT INÍCIO TÉRMINO 

1 Aquisição de veiculo  Transporte de 

acolhidos e equipe de 

trabalho  

Automóvel  01 20/12/2022 20/12/2024 

2 Transporte de acolhidos 

e equipe de trabalho  

Transporte de 

acolhidos e equipe de 

trabalho 

12 acolhidos 12 acolhidos 20/12/2022 20/12/2024 

 

7 - PREVISÃO DA RECEITA (R$1,00) 

 Recursos captados de pessoas físicas e jurídicas através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

destinados ao projeto.  

 

7.1 - PREVISÃO DA DESPESA (R$1,00) 

DESPESA TOTAL VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

PROPONENTE R$ 400.000,00 Parcela única  R$ 400.000,00 

 

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

8.1. CONCEDENTE 

1º MÊS 

 Parcela única  

R$ 400.000,00 

2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

      

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

      

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

NÃO SE APLICA. 

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

9. DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

UNID ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL 

Material de Consumo 

1 Veículo MASTER 2.3 dCi VIP Longo Diesel 09L MISTA Parcela única  

R$ 400.000,00 

R$ 400.000,00 

    

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

  Não se aplica    

Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

 Não se aplica   

Recursos Humanos 

 Não se aplica    

Encargos trabalhistas, 13º e férias proporcionais, Rescisão proporcional 

 Não se aplica   

Custos Indiretos 

 Não se aplica   

SUBTOTAL R$ 400.000,00 

Valor destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente R$ 40.000,00 

Remuneração pelo Serviço de Captação de Recursos  R$ 40.000,00 

TOTAL GERAL:                   R$ 480.000,00 

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. 

 

 

 

 





     CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 

                                                    MEDIANEIRA- PARANÁ 
            cmdca@medianeira.pr.gov.br 

          Av. José   Callegari, nº647, Bairro Ipê - 4º andar  -  Fone: (45)3264-8694 

 

 

    

Comprovante de Registro 
 

 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 
 
 
 
INSCRIÇÃO Nº 07 
 
 

A Entidade Filantrópica O Bom Samaritano, CNPJ sob o nº 11.483.768/0001-

80, com sede a Rua do Beija Flor, nº2140, Bairro Condá, Medianeira/PR, possui 

registro neste Conselho, sob número 07 desde 17/06/2011. 

 

 

A Organização executa o seguinte serviço: 

 

 

• Serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes na modalidade Casa 

Lar; 

 

 

 

O presente registro é válido por um ano. 

 

 

 

Medianeira, 28 de Julho de 2022. 

 

 

 

Michael Cristian Stiehl 

Presidente do CMDCA 

Gestão 2020/2022 
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