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1. DADOS CADASTRAIS

Vila do Pequenino Jesus
"Uma casa de acolhimento e paz."

PLANO DE TRABALHO

Orgão/Entidade Proponente: CNPJ:

Vila do Pequenino Jesus 10.711.824/0001-23

Endereço:

SHIS QI 26 Chácara 27 - Lago Sul

Cidade: UF: CEP: Telefones da Entidade:

Brasília DF 71670-750 (61) 3526-0506/98140-0198

Nome do Responsável: CPF:

Irone Claudino Silva 290.021.921-34

RG/Orgão Expedidor: Cargo na Instituição: Função na Instituição: Telefone do Responsável:

755.230 SSPIDF Presidente Administrativa (61) 3526-0506

Endereço do Responsável: CEP:

SHIS QL 14 Conjunto 6 Casa 20 - Lago Sul 71640-065

2. OUTROS PARTíCIPES (SE HOUVER)

Orgão/Entidade: CNPJ/CPF:

Vila do Pequenino Jesus 10.711.824/0001-23

Nome do Responsável: Função: CPF:

Jorge Eduardo Deister Administrativa 002.454.067-60

RG/Orgão Expedidor: Cargo: Matrícula:

09818998-8 SSP/RJ Gerente Geral -
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

3.1. Título do Projeto: Período de Execução Total do Projeto: 

Equipando para somar 

 

 

Início: 

Mês 01  

Término: 

Mês 03 

Local de Execução do Projeto (endereço): 

SHIS QI 26 Chácara 27 - Lago Sul - Brasília-DF 

Total de Crianças e/ou adolescentes atendidos no projeto:10

3.2. Linha de Ação do Edital: 

 

Eixo IX - Desenvolvimento e Sustentabilidade Institucional 
 
1. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto; 

 

3.3. Identificação do Objeto: 

 

Aquisição de dois veículos que atendam às demandas sociais da Instituição, bem como a 

aquisição de equipamentos de informática que possibilitarão qualidade, agilidade e eficiência nas 

atividades desenvolvidas pela equipe técnica da Vila do Pequenino Jesus. 

 

3.4. Justificativa da Proposição: 

  

 A Vila do Pequenino Jesus é uma casa de acolhimento institucional fundada em 01 de 

fevereiro de 2009, é uma associação civil filantrópica, de caráter assistencial, educacional, 

cultural e de saúde, sem fins econômicos, com duração indeterminada.  

 Desde segundo semestre de 2012, atende crianças e adolescentes de ambos os sexos, 

com deficiência de grau III (acamados e/ou cadeirantes com total dependência e 

comprometimento mental), em medida protetiva de acolhimento (ECA, Art. 101), encaminhadas 

pela Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
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A partir de abril de 2018, as crianças e os adolescentes estão residindo em uma casa

destinada exclusivamente para elas, a residência é totalmente adaptada para atendê-los (as) de

forma individualizada, digna e confortável.

Os acolhidos são acompanhados 24 horas por dia por equipes de cuidadoras e técnicas

de enfermagem que atendem as especificidades de cada um, esses recebem cuidados de

higiene, alimentação, assistência à saúde, acesso aos direitos sociais, emissão de documentos,

e diversas formas de atenção e garantia de direitos, visando a melhoria na qualidade de vida.

Conforme mencionado, todas as crianças e adolescentes encaminhados para a Vila do

Pequenino Jesus estão sob medida protetiva de acolhimento, o que denota, em geral, o caráter

provisório do acolhimento institucional, visto que estes podem ser reintegrados à família de

origem ou destituídos e encaminhados para adoção. Porém, a demanda na lista de espera de

famílias candidatas para adotar crianças com este perfil é quase nula, e a probabilidade de uma

criança ou adolescente com deficiência ser adotado é bastante reduzida.

Esta realidade pressupõe que a maioria das crianças e adolescentes que residem na Vila

do Pequenino Jesus permaneçam acolhidas, o que exige da entidade todo esforço possível para

garantir a estas pessoas o acesso a qualidade de vida, inclusão, estimulação, educação,

desenvolvimento, saúde, lazer, cidadania, cultura, entre outros, com total atenção e consideração

às necessidades próprias de cada indivíduo na infância e na adolescência.

Um serviço de acolhimento institucional como desta Instituição é escasso em todo Distrito

Federal, uma vez que, as instituições presentes, não são preparadas para atender pessoas com

tais necessidades. Ressalta-se que a procura por vagas é intensa, são recebidas

constantemente ligações da Vara da Infância e Juventude, Hospitais, Conselhos Tutelares e de

outras instituições solicitando vagas de acolhimento, comprovando que no Distrito Federal não

há instituições em número e qualificação para atender este público.

Mediante o exposto, com o objetivo de continuar prestando um atendimento diferenciado,

se faz necessário a aquisição de dois veículos que sejam compatíveis com as necessidades

diárias da Instituição, sendo: um veículo de pequeno porte e outro utilitário.

O veículo de pequeno porte será utilizado para transportar a equipe técnica em visitas

domiciliares às famílias dos acolhidos, essas são realizadas com o intuito de estudar o contexto

social da família e analisar as probabilidades de uma futura reintegração do acolhido, além de

ser um instrumento fundamental para a elaboração de relatórios e pareceres técnicos. Também

será utilizado para ir em reuniões na Promotoria e na Vara da Infância e da Juventude do Distrito
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Federal, pois elas compõem o quadro de incumbências da equipe e são de extrema importância,

visto que a maioria delas são convocações judiciais.

Além de ser fundamental no transporte dos acolhidos em consultas médicas periódicas,

exames e aplicações de medicamentos em hospitais da rede pública, tendo em vista os diversos

tratamentos médicos que os acolhidos são submetidos, como: Homeopatia, Neuropediatra,

Neurologista, Fisioterapia, Gastropediatria, Gastrenterologia, nutricionista, entre outros.

Todas essas demandas são individuais e em certas ocasiões nos apresentam situações

onde duas crianças precisam fazer exames ou consultas no mesmo horário em hospitais

distintos, estas situações ocorrem com frequência e deslocar um carro de grande porte para

fazer o transporte individual é financeiramente prejudicial à instituição, com isso, os gastos

referentes ao transporte serão reduzidos.

De outro modo, o automóvel utilitário será utilizado para buscar doações de alimentos no

CEASA e no Programa Mesa Brasil do SESC, estes colaboradores são parceiros fixos, ou seja,

tais doações são recolhidas semanalmente. Além das doações de gênero alimentício, a entidade

recolhe diariamente diversas doações em várias cidades satélites de Brasília.

Ainda recebe constantemente ligações de pessoas almejando fazer doações de roupas,

sapatos, fraldas descartáveis, cestas básicas, móveis de grande e pequeno porte, entre outros.

Entretanto, a maioria dos doadores não possui a disponibilidade para vir à Instituição, e

solicita que está se dirija até as suas residências para buscar os objetos. Tais doações são de

extrema importância para a Vila do Pequenino Jesus, visto que, para manter o serviço de

acolhimento à crianças e adolescentes, necessitamos de doações, eventos beneficentes e

verbas decorrente de bazar.

Atualmente, a referida Instituição possui automóveis compatíveis para desenvolver estas

funções, mas devido à grande demanda diária e aos desgastes naturais dos veículos, estes não

atendem com excelência todas as necessidades e ao adquirirmos outros veículos, a qualidade

de vida dos acolhidos em tela será aperfeiçoada, além de facilitar a rotina diária.

Além dos automóveis citados acima, a Vila do Pequenino Jesus pleiteia a compra de

equipamentos de informática que possibilitarão qualidade, agilidade e eficiência nas atividades

desenvolvidas pelos setores administrativos e pela equipe Psicossocial e de Enfermagem.

A Instituição está estruturando seus setores, visando oferecer cada vez mais um

atendimento de qualidade aos acolhidos, bem como atender com eficácia e clareza às demais

instituições e órgãos reguladores com os quais se relaciona.

Desta forma, equipamentos eletrônicos, como computadores, favorecerão as tarefas
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básicas realizadas no dia a dia, como a elaboração de estudos de caso, relatórios, pesquisas,

entre outros serviços. Esses equipamentos serão facilitadores no cumprimento de prazos, uso

sustentável de papel e economia de energia elétrica, tendo em vista que eletrodomésticos

antigos consomem mais energia e dificultam o processo de trabalho.

Diante disso, cabe ressaltar que a aquisição do que fora exposto é de suma importância

para o fortalecimento da missão e dos valores institucionais, além de assumir com

responsabilidade um serviço prestado com excelência às pessoas que poderiam estar em risco

social e estão em um lugar de aconchego e paz, contribuindo assim, para uma sociedade mais

justa.

3.5. Objetivos:

3.5.1. Objetivo Geral:

Adquirir dois veículos de pequeno porte para atender às demandas sociais da Instituição, bem

como a aquisição de equipamentos de informática que possibilitarão qualidade, agilidade e

eficiência nas atividades desenvolvidas pela equipe técnica da Vila do Pequenino Jesus.

3.5.2. Objetivos Específicos:

• Aperfeiçoar a qualidade de vida dos acolhidos;

• Facilitar a rotina diária do trabalho desenvolvido na Instituição;

• Manter a qualidade no serviço prestado;

• Amenizar as despesas com energia elétrica;

• Atender com excelência as demandas advindas dos doadores;

• Manter o serviço de acolhimento à criança e ao adolescente;

• Facilitar as visitas domiciliares.

3.6. Metas:

N° DA META META

Adquirir dois veículos de

01 pequeno porte, sendo um

modelo "1.0, Flex de 4 portas

2018/19" e uma "Caminhonete,

RESULTADO

Utilizar os veículos para atender as

demandas sociais da Instituição, como

visitas domiciliares e participação em

reuniões externas. Bem como, pegar

doações de alimentos, roupas, fraldas e
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1.4 Flex de câmbio automático, demais itens necessários à manutenção do

completo" serviço de acolhimento à Criança e

Adolescente.

Adquirir equipamentos de
Favorecer as tarefas básicas realizadas no

informática como:
02 dia a dia, como a elaboração de estudos de

computadores, notebooks e
relatórios, pesquisas, entre outroscaso,

demais itens.
serviços.

4. METODOLOGIA

o projeto tem como meta atender 10 crianças e adolescentes na Vila do Pequenino Jesus e será

executado por meio da aquisição de dois veículos de pequeno porte, um modelo de "1.0, Flex de

4 portas 2018/19" e uma "Caminhonete, 1.4 Flex de câmbio automático, completo"

Estes foram selecionados com base em critérios de qualidade e adequação à instituição (modelo,

economia, valores, acessórios, conforto, segurança, impostos, consumo) serão adquiridos por

meio da compra de Pessoa Jurídica. A partir de efetivada a compra dos veículos, estes, serão

utilizados para os fins necessários.

E com a finalidade de suprir as necessidades relacionadas aos equipamentos de informática, foi

realizada a cotação orçamentária de todos os itens selecionados e após a liberação da verba, a

Instituição irá proceder com a compra de tais materiais.

Após a compra, as que serão realizadas pela internet, a Instituição aguardará o prazo para a

chegada dos produtos para iniciar o uso de acordo com as demandas e os que serão realizados

em loja física o uso será imediato de acordo com a necessidade.
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5. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)

5.1. Auxílio Investimento

5.1.1. Bens Permanentes

Vila do Pequenino Jesus
"Uma casa de acolhimento e paz."

N° Item Descrição do Item Quant. Unidade de medida Valor unitário Valor total

01 Veículo de pequeno porte 01 Unidade R$ 41.990,00 R$ 41.990,00

"1.0, Flex de 4 portas 2018/19"

02 Caminhonete 01 Unidade R$ 65.000,00 R$ 65.000,00

"1.4, Flex de câmbio automático, completo"

03 Computador 08 Unidade R$ 3.759,00 R$ 30.072,00

"7a geração intel core i5 4gb 1tb 23.8, full hd, linux"

04 Notebook 02 Unidade R$ 2.599,00 R$ 5.198,00

"8a Intel Core 158GB 1TB LED HD 15,6" W1 O"

05 Nobreak 01 Unidade R$ 1.857,78 R$ 1.857,78
"Proficional. 3200 2bs/2ba.ais 4ba universal.bio Auto
12t saida.115V e 200V ubs.inteliQ"

06 Nobreak 10 Unidade R$ 280,00 R$ 2.800,00

"400va-Bivolt 115/200v"

07 HD 01 Unidade R$ 829,00 R$ 829,00

"4TB"

08 Antivírus 10 Unidade R$ 129,90 R$1.299,OO

TOTAL: R$ 149.045,78
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5.2. Resumo do Plano de Aplicação

Vila do Pequenino Jesus
"Uma casa de acolhimento e paz."

Natureza da Despesa Valores (R$)

1. Total Auxílio Investimento (bens permanentes) R$ 149.045,78

TOTAL DO PROJETO (1+2) = R$ 149.045,78

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Natureza de Despesa Auxílio Investimento (bens permanentes)

Meta nO Parcela Única

Etapa 3: Aquisição de um veículo de pequeno porte
Meta R$ 106.990,00
n01 Etapa 4: Aquisição de um veículo utilitário

Meta Etapa 1: Aquisição dos equipamentos de informática R$42.055,78

nO 2

Total de Auxílio Investimento (bens permanentes): R$ 149.045,78
TOTAL DO PROJETO: R$ 149.045,78
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7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - Meta, Etapa ou Fase  

 

Metas Detalhamento das ações de cada meta Valor (R$) 
Duração/Mês 

Início Término 

Meta 
nº 1 

Etapa 1: Aquisição do veículo de pequeno porte R$ 41.990,00 Mês 01 Mês 03 

Etapa 2: Aquisição do veículo utilitário R$ 65.000,00 Mês 01 Mês 03 

Meta 
nº 2 Etapa 1: Aquisição dos equipamentos de informática  R$42.055,78 Mês 01 Mês 03 
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8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

o projeto será monitorado e avaliado pela equipe técnica da Vila do Pequenino Jesus.

Estes, irão realizar e acompanhar a compra dos itens propostos e elaborar a prestação de contas,

da mesma forma, observar em qual aspecto foi possível avançar em matéria de organização

financeira, e se houve dificuldade no processo de execução e o que pode ser aperfeiçoado, pois

desse modo, será possível identificar os resultados obtidos no que tange à amenização das

despesas, como também, será avaliado se os objetivos específicos foram executáveis, bem como

quais foram os ganhos obtidos pelas crianças e adolescentes da Instituição.

Os veículos contemplados pelo projeto ficarão sob a responsabilidade do motorista que irá utilizá

los. Sendo ele, a pessoa responsável por garantir que os veículos estejam sempre em boas

condições de uso, limpo e organizado. Além de verificar as manutenções e revisões necessárias.

E a equipe estará responsável por verificar se os veículos estarão sendo utilizados para os

devidos fins.

Em relação aos equipamentos de informática, o gerente geral ficará responsável por fazer a

distribuição nos espaços de trabalho que mais estão necessitando e realizar a supervisão dos

bens permanentes, para que sejam utilizados com cuidado e zelo, garantindo sua durabilidade.

Como forma de avaliação serão realizadas avaliações periódicas e uma avaliação de impacto

após o término do projeto, a fim de verificar os resultados por meio de um relatório detalhado, no

qual deverá conter informações referentes aos ganhos obtidos e sobre como ocorreu a utilização

do material disponibilizado e quais foram as alterações na organização financeira da Instituição.

O processo de avaliação terá as seguintes etapas:

8.1. Avaliação permanente: monitoramento contínuo das atividades do Projeto, com o objetivo de

identificar dificuldades a tempo de propor soluções alternativas aos problemas que irão surgindo.

8.2. Avaliação periódica: identificação de pontos positivos ou negativos ao final de cada etapa do

Projeto.

8.3. Avaliação final ou de impacto: identificação do trabalho realizado após o término de vigência

do Projeto, mensurando os resultados e ganhos tragos pelo Projeto à qualidade de vida das

crianças e adolescentes assistidas, bem como o impacto na sociedade.
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8.4. Após o termino dos 12 meses de vigência da liberação dos recursos, a Vila do Pequenino

Jesus pretende dar continuidade ao projeto denominado "Equipando para somar", com apoio

financeiro de doadores fixos e doadores esporádicos e a arrecadação de verbas de bilheteria

oriundas de eventos beneficentes semestrais.

9. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto à

Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal,

para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de

inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da administração

pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações

consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,
~
\--

/ Ar} IJ ~
Brasília/DF, 19 de setembro de 2019 \ ( /f.../LA ~

Iroh{Claudino Silva

Presidente da Vila do Pequenino Jesus
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