
PLANO DE TRABALHO 

I - DADOS DA 0RGANIzAcA0 DA SOCIEDADE CIVIL 
Nome: "Associaçao Beneficente de Assis" - SIM 
CNPJ: 44.484780/0001-68 
Endereco: Rua Capitão Assis, n° 4941506, CEP:19.806-061, Assis-SP 
Telefone: (18) 3322-2477 
E-mail: contatoprojetosim.org.br  

II- DIRIGENTE DA ENTIDADE 
Nome: Marco Antonio de Luccas 
Endereco residencial: Av. Otto Ribeiro, no 2114, CEP: 19.814-470 
Telefone: (18) 99705-7568 
E-mail: marcoantonioluccas@hotmaii.com  

III - TECNICO RESPONSAVEL DA ENTIDADE 
Nome: TeOfila de Almeida 
Telefone: (18) 99743-0944 
E-mail: contato©projetosim.org.br  
Formaçao Profissional: Administraçao 

IV - IDENTIFICA(;AO DO OBJETO E VIGENCIA 

a) OBJETO: 
Disponibilizaçao de 170 (cento e setenta) vagas para Atendimento Educacional 
Especializado integrado a reabilitação as pessoas corn Deficiëncia Intelectual, püblico 
alvo da Educacao Especial. 
b) V1GENCIA: 
0 objeto do presente Piano de Trabaiho terá vigência no periodo de 03/01/2022 a 
31112/2022. 

V - DESCRIcAO DA REALIDADE QUE SERA OBJETO DA PARCERIA: 
A Organizacao da Sociedade Civil deverá estar devidamente preparada para oferecer 
o atendimento multidisciplinar a 170 (cento e setenta) alunos, por meio de espaco 
fisico, equipamentos, materials e equipe de trabalho adequados, de acordo corn as 
necessidades dos alunos. 
Nesse sentido, a OSC deverá atender todos os alunos encaminhados pela Secretaria 
Municipal da Educaçao, através do Departamento de Educaçao Especial, corn 
anuência da Supervisão de Ensino e dos pais ou responsáveis legais, dentro do limite 
das vagas disponibilizadas por meio deste instrumento. 

a) DIAGNOSTICO 
A Deficléncia Intelectual se caracteriza por apresentar iimitaçes significativas no 
individuo, em seu funcionamento adaptativo, em pelo menos duas das seguintes 
areas de habilidades: comunicacão, autocuidados, vida doméstica, habilidades 
sociais, relacionamento interpessoal, uso de recursos comunitários, autossuficiência, 
habilidades acadêmicas, trabaiho, lazer, saUde e segurança. 



A rede pUblica de ensino de Assis oferece ao aluno pCiblico alvo da Educacao 
Especial, além da inciusão no Ensino Regular, o Atendimento Educacional 
Especializado - AEE, o quai complementa e/ou suplementa a formaçao do educando 
corn vistas a autonomia e independência na escola e fora dela, por meio de recursos 
pedagógicos e de acessibilidade que eiiminam barreiras para a sua plena 
participação, considerando as suas necessidades especificas. 
No entanto, sua estrutura educacional nao oferece o servico de reabilitaçáo as 
pessoas corn Deficléncia intelectual, integrado aos projetos pedagogicos, nas mais 
diversas especialidades. Dessa forma, diante da necessidade de proporcionar ao 
educando urn Piano de Reabiiitaçao em consonância corn as atividades pedagogicas, 
complementando, assim, o atendimento em Educaçao Especial, o municipio de Assis 
realizará parceria corn a Organizacao da Sociedade Civil "Associaçao Beneficente de 
Assis" - SIM, de acordo corn a Lei de Inclusäo n° 13.146/2015, por melo do 
instrumento chamado Termo de Colaboraçao, nos rnoldes da Lei Federal n 013. 019, 
de 31 de juiho de 2014 e alteraçoes, e conforme previsto em sua Lei Orçamentária 
Anual de 2022. Este processo ocorrerá mediante o trinômio eficiência, produtividade e 
economicidade, considerando a natureza singular do objeto da parceria, de modo que 
a OSC deverá cumprir expressamente corn o objeto do presente Piano de Trabaiho e 
comprovar capacidade para atingir as metas nele estipuladas de acordo corn o 
montante a ser pactuado, serido que o trabaiho será acompanhado pela Secretaria 
Municipal da Educaçao, por meio de Relatórios Técnicos de Monitoramento e 
Avaliaçao da Parceria, realizados de forma quadrimestral, nos quais deverá constar a 
assinatura do responsável pelo atendimento na OSC e pelo supervisor de ensino, no 
ato da visita. 

VI— DESCRIçAO DAS METAS E DAS ATJVIDADES: 

METAS  

Etapa Faso Atividades a serem desenvolvidas 
I - Disponibilizar 170 (cento e setenta) vagas de Atendimento 
Educacional Especializado integrado a reabilitaçao para pessoas 
corn Defic,êncta Intelectual em espaco amplo interno e externo, 
2 - Disponibilizar as matriculas na secretaria da OSC enquanto 
houver vagas a serem preenchidas; 
3 - Realizar as atividades de acordo corn o calendârio letivo da 
Secretaria Municipal da Educacao; 	 -- 

4 - Realizar atividades de estirnulaçao de modo a preparar a 
criança para a vivência social;  

5 - Realizar atividades de apolo básico direcionadas a formacão 
iritelectual, 	tais 	como 	atividades 	da 	vida 	cotidiana, 	atividades 
práticas, 	concretas 	e 	construtivas 	de 	acordo 	corn 	as 
potencialidades e limitaçoes individuals; 
6 - Realizar o estimulo a educaçâo profissional, por melo do 
desenvolvimento de atividades que promovam interação social e 
motivacao para execuçäo de diversas técnicas de trabaiho através 
de oficinas ocupacionais; 

- Realizar 
[~70   	atividades de educação fisica adaptada monitoradas 

r profissionais devidamente habilitados; 



8 - Realizar atividades de aprendizagem 	kdica em espaco 
apropriado, equipado corn brinquedos, materials lüdicos e jogos 
educativos, de modo a contribuir corn o desenvolvimento cognitivo 
do indivIduo; 
9 - Oferecer servicos educacionais integrados de acordo corn a 
disponibilidade da OSC; 
10 - Realizar atividades de educacâo fIsica adaptada em espaco 
apropriado monitoradas por profissionais devidamente habilitados; 
11 - Realizar servico de transporte de Ida e volta aos alunos 
menores de 10 anos corn recursos da OSC. Os demais alunos 
serao transportados por meio do Transporte Escolar da Secretaria 
Municipal da Educacao, sendo que o servico de monitoria será 
oferecido peIa OSC; 
12 	- 	 Promover 	orientaçao 	psicolôgica 	e 	social 	as 	familias 
envolvidas no processo de reabilitaçaodos alunos; 
13 	- 	Oferecer 	cornplementaçao 	alimentar 	aos 	usuários 	da 
instituicão. 

VII— PREVISAO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS: 
Os referidos recursos financeiros para arcar corn as obrigaçoes do municipio, num 
total de R$ 480.656,00 (quatrocentos e sessenta mil seiscentos e cinquenta e seis 
reais), oriundas do presente Piano de Trabaiho se räo suportados pela seguinte 
dotaçao orcamentária: 
2 	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASS IS 
02 	PODER EXECUTIVO 
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAQAO 
02 06 02 DEPARTAMENTO DE ADMIN. E PLANEJAMENTO 

12 Educaço 
12 367 Educaçao Especial 
12 367 0031 EDUCACAO ESPECIAL 
12367 0031 2421 0000 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIS 

532 	3.3.50.43.00 SUBVENçOES SOCIAIS 	0.01.00-240 000 
	

460.656,00 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Fonte Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho 

Municipal 
38388 00 38 388,00 38388,00 38388,00 38 388,00 38 388,00 

Jutho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro  

38.' 388 1 ,00 38 388,00 38 388,00 38 388,00 38 388,00 38 3800 

VIII - FORMA DE EXECUçAO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS 
METAS: 
A OSC deverá executar as atividades e as metas prescritas no item VI deste Plano de 
Trabaiho, utilizando toda sua capacidade instalada, cumprindo corn as normas de 
seguranca e de acessibilidade. 
A Secretaria Municipal da Educacao realizará o fornecimento auxiliar de alimentaçao 
escolar, de acordo corn disponibilidade da Divisäo de Alimentaçao Escolar de Assis. 
A aplicaçao dos recursos financeiros deverá ocorrer de acordo corn o quadro abaixo: 
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Paco Municipal "Pror Judith de Oliveira Garcez" 
Secrtaria Municipal da Educag&o 

Acão Fase Especiflcação Valor(R$) 
I Despesas corn Remuneracao de pessoal e encargos trabalhistas; 445.656,00 

pessoal  

Materials pedagógicos, materials de escritOrio, gas 
2 Material de consumo de 	cozinha, 	materials 	de 	higiene 	e 	limpeza, 10.000,00 

materials para instalaçOes e pequenos reparos, 
combustIvel, manutenção do veiculo registrado em 
nome da OSC, uniforme dosfuncionários;  
Agua 	e 	esgoto, 	energia 	elétrica, 	telefonia, 
assessoria técnica, assessoria contãbil, atividades 

3 Services de Terceiros culturais, 	capacitaçao, 	costureira, 	jardinagem, 
Pessoa Juridica (nota instrutor, internet, locaçao, reparos e conservacao 5.000,00 

fiscal) (manutencao predial), lavanderia, servicos gráficos 
e impressos, servico de monitoramento, exame 
medico admissional, cartao de vale alimentaçäo, 
contrataçao 	de 	estagiários, 	seguro 	de 	vida, 
dedetizaçao, alugl de copiadora;  

IX - PLANO DE APLICAçAO  FINANCEIRA 

Repasse anuaf Descriçâo das Despesas e Valor do Repasse (R$) 
(R$) 

Secretaria Municipal Despesas Alimentação Material de Services de Serviços de 
da Educação corn pessoal consumo Terceiros Terceiros 

Pessoa Fisica Pessoa Juridica 

460.656,00 445.656,00 10.000,00 5.000 1 00 

X - PREsTAcA0 DE CONTAS: 

A prestaçao de contas realizar-se-á de forma quadrimestrat e final, elaborada e 
entregue pela OSC a Prefeitura de Assis na forma apresentada abaixo: 

10 Quadnmestre 2° Quadrimestre 30  Quadrimestre Final 
Janeiro, Fevereiro, Male, Junho, Juiho, Setembro, Outubro, Arival 

Marco, Abril Agosto Novembro, Dezembro 

- Entrega dia 10 do Entrega dia 10 de Entrega dia 10 do Entrega dla 31 de 
maio setembro Janeiro Janeiro do ano 

subsequente a 
vigencia do ajuste 

,22 de dezembro de 2.021. 
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