
Instituto Desportivo Educacional
Social Presbiteriano

CNPJ: 23.435.986/0001-28
ESCRITÓRIO: Av, Ariosto da Riva, 3801, Centro, Alta Floresta/MT

Contato: 3521-4053

PROPOSTA

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IDESP - Instituto Desportivo, Educacional e Social
Presbiteriano
CNPJ:23.435.986/0001-28
ENDEREÇO: AV. Ariosto da Riva, 3801, centro, Alta Floresta/MT
MUNICÍPIO: Alta Floresta
CEP:78580.000

ESTADO:Mato Grosso
Fone (66) 35214053 e (66)996717134

NOME DO REPRESENTANTE: Elisangela Leite Quadra da Costa
CPF: 059.091.469-39

ENDEREÇO: Av. Ariosto da Riva, Centro, Alta Floresta-MT
FONE:66 992165397

CONTA CORRENTE: 2680-0 AGENCIA: 1385 BANCO: Caixa Económica.
A presente proposta tem como objeto a parceria no oferecimento e desenvolvimento do
Programa ACESSUAS Trabalho no Município de Alta Floresta - MT.
Valor proposto Global: (R$ 47.700,00 - Quarenta e Sete Mil e Setecentos Reais)
Cronograma de desembolso e Prestação de Contas: Trimestral

Indicação do Interesse Público envolvido:
A oferta do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho faz parte do
escopo de ação da Assistência Social conforme Art. 2. Inciso l, Alínea C, da Lei 8.742 de 1993 -
LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social tem o papel de
mobilizar por meio de informação, divulgação e sensibilização de seus usuários e encaminhá-los
para cursos e demais oportunidades no território e acompanhar sua trajetória com objetivo da
inclusão e emancipação social em articulação com outras políticas públicas como a saúde,
educação, trabalho, dentre outras que garantam o acesso a direitos socioassistenciais, podendo
ser executado por Organização da Sociedade Civil - OSC quando esta apresenta proposta de
interesse e condições para sua execução com qualidade, excelência, otimização e economicidade
pelo seu apelo voluntário e social, como é o caso do Instituto Desportivo, Educacional e Social
Presbiteriano. O IDESP apresenta esta proposta com objetivo de realizar o serviço em questão
com base nos princípios legais e vigentes com auxílio de recurso específico do SUAS - Sistema
Único de Assistência Social, no intuito de

Diagnóstico da realidade que se quer modificar:
Localizado ao extremo norte de Mato Grosso, o município de Alta Floresta está a 830 km de
Cuiabá, capital do estado. A população é de aproximadamente 49.900 habitantes, segundo o IBGE
2010 e se apresenta como uma cidade jovem e promissora tendo como economia principal a
pecuária e a agricultura. No passado houve impacto social com a exploração do garimpo e ainda
hoje tem sua expressão. Atualmente possui um impacto social causado pela construção de usinas
hidrelétricas aos seus arredores que causaram aumento súbito da população pelos trabalhadores
com origem de outras regiões do país e de outros países, acarretando por consequência vários
problemas, dentre eles o desemprego, devido não somente a faltas de vagas, mas,
principalmente por questão de qualificação profissional, que atingiu as famílias mais vulneráveis
de nosso município.
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Indicação dos Custos (R$) totais anual da Instituição: R$ 123.484,88

Indicação do Valor solicitado para efetivação da Parceria: R$ 47.700,00

Indicação dos benefícios para a sociedade com a Parceria:

Uma vez que cabe a política de assistência social identificar e acolher as demandas, mobilizar e
garantir direitos vocalizando para a população em vulnerabilidade, a Secretaria Municipal realizou
o aceite do Programa ACESSUAS Trabalho reconhecendo as capacidades e potencialidades dos
usuários de nosso município, buscando promover o seu protagonismo na busca de direitos e
espaços de integração relacionados ao mundo do trabalho, bem como o resgate de sua
autoestima, autonomia e resiliência articulando acesso a serviços e inclusão produtiva através da
sensibilização e mobilização para a ocupação de vagas de trabalho, geração de renda e melhoria
da qualidade de vida dos usuários vulneráveis, apresenta proposta de parceria do IDESP -
Instituto Desportivo, Educacional e Social Presbiteriano com a Secretaria de Assistência Social de
Alta Floresta com a finalidade de desenvolver o Programa ACESSUAS Trabalho articulado a outras
frentes de trabalhos sociais que o instituto desenvolve, com o SINE, o Sistema S, entre outros e
vem somar com as expectativas da organização, do programa, da política de Assistência Sócia! e
com as necessidades da população.

Indicação dos itens a serem custeados com o valor solicitado:
Custeio de Recursos Humanos.

Prazo para execução: 9 meses (Abril a Dezembro)

Quantidade de usuários atendidos: 100 usuários mês

OBJETIVO:
Promover a integração dos usuários da Assistência Social ao mundo do trabalho, por meio da
articulação, identificação, sensibilização, desenvolvimento de habilidades e orientação na busca
pela autonomia das famílias usuárias da política de Assistência Social e mobilização social em
conjunto a outras frentes de serviços desenvolvido pelo IDESP em conformidade com a Resolução
n$ 18 de 24 de Maio de 2012 e Resolução n$ 25 de 15 de dezembro de 2016, ambas do CNAS.

JUSTIFICATIVA:
A proposta de desenvolver o Programa ACESSUAS Trabalho em parceria com a Secretaria
Municipal de Assistência Social se justifica pelo fato de ter como objetivo fortalecer as ações que
a organização IDESP já desenvolve em relação ao mundo do trabalho através de projetos de
capacitação profissional e entendendo que as Organizações da Sociedade Civil possuem caráter
voluntário e social, capacidade e facilidade de intervenção junto a comunidades vulneráveis,
alcance de objetivos, flexibilidade e otimização no uso dos recursos, necessitando muitas vezes se
adequar a normas e orientações pertinentes a cada serviço específico de cada política pública.
Uma vez que a organização possui este interesse, tem se empenhado no conhecimento das
orientações e normativas da política de Assistência Social.

PUBLICO ALVO:
Populações urbanas e rurais em situação de vulnerabilidade e risco social com idade entre 16 e 59
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anos, com prioridade para usuários de serviços, projetos, programas de transferência de renda e
benefícios socioassistenciais.

FORMA DA EXECUÇÃO:

A execução das ações do programa será orientada pelo diagnóstico socioterritorial que se dará de
forma itinerante entre as unidades de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS,
existentes no município articulado com as políticas públicas setoriais a fim de mapear as
oportunidades presentes o território, identificar, mobilizar, sensibilizar e encaminhar os usuários
para o acesso ao programa, integrar as ações do PAIF, realizar oficinas temáticas para
desenvolvimento de habilidades e orientação para o mundo do trabalho, analisar as
potencialidades, saberes e áreas de interesse do usuário em relação ao mundo do trabalho,
encaminhar o usuário para oportunidades capacitação e de trabalho, orientação para elaboração
de currículo e formas de apresentação junto aos empregadores, monitorar o percurso do mundo
do trabalho integrados aos serviços socioassistenciais e registrar ações realizadas.

IMPACTO SOCIAL:

Com as ações desenvolvidas através do programa ACESSUAS Trabalho espera-se que os usuários
da política pública de Assistência Social diminua o nível de vulnerabilidade e pobreza e alcance
autonomia financeira das famílias e indivíduos.

CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO

Tipo
Edifício de alvenaria (Prédio da
Prefeitura)

Igreja Presbiteriana Central

Instalações físicas
Salas,

Banheiros,
Cozinha
Quadra

Quantidade
07

02

01

01

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SEMANAIS
Segunda-feira

Manhã

Planejamento
de Atividades

Tarde

Planejamento
de Atividades

Terça-feira
07:00 as 11:00 hs

Identificação,
mobilização,

sensibilização e
encaminhamento

de usuários
13:00 as 17:00 hs

Identificação,
mobilização,

sensibilização e
encaminhamento

de usuários

Quarta -Feira
07:00 as 11:00 hs

Identificação,
mobilização,

sensibilização e
encaminhamento

de usuários
13:00 as 17:00 hs

Realização de

Oficinas Temáticas

de Mobilização

Quinta-Feira
07:00 as 11:00 hs

Identificação,
mobilização,

sensibilização e
encaminhamento

de usuários
13:00 as 17: 00 hs

Realização de

Oficinas Temáticas

de Mobilização

Sexta-Feira
07:00 as 11:00 hs

Identificação,
mobilização,

sensibilização e
encaminhamento

de usuários
13:00 as 17: 00 hs

Identificação,

mobilização,

sensibilização e

encaminhamento

de usuários

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS NO ANO DE 2017

Função

Salários

Aluguéis

Alugue! quadra

Material esportivo

Valor mensal

R$ 8

R$

R$
R$

101,67

900,00

100,00

100,66

Valor Anual

RS
RS

RS
RS

97.220,00

10.800,00

1.200,00

1.207,90
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Papelaria

Combustível

Despezas bancárias

Energia

Impostos

Lanches

Total:

R$
R$
RS
RS
RS
RS
RS

41,15

465,76

50,00

141,67

179,83

209,67

10.290,41

RS
RS
R$

RS
RS
RS
RS

493,85

5.589,13

600,00

1.700,00

2.158,00

2.516,00

123.484,88

RECURSOS PREVISTOS DE ABRIL a DEZEMBRO/2018

Especificações
Repasse da Igreja Pres. Renovada
Central

Doações de membros da igreja

Parceria Sec. M. de Assistência Social

Total

Valor Mensal

RS 7.188,66

R$ 3.101,75

R$ 5.300,00

R$ 15.590,41

Valor Anual

RS
RS
RS
R$

64.697,94

27.915,75

47.700,00

140.313,69

DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS SOLICITADOS Á CONCEDENTE

Função

Coordenador do Programa

Técnico de Nível Superior

Técnico de Nível Médio

Qt-
1
1
1

Total

Valor Mensal

R$ 2.300,00

R$ 1.800,00

R$ 1.200,00

RS 5.300,00

Valor Anual

R$ 20.700,00

R$ 16.200,00

R$ 10.800,00

R$ 47.700,00

Afta Floresta - MT, em 27 de Fevereiro de 2.018.

ELISÂNGELA LE\VE QUADRA DA COSTA

Assinatura do Responsável Legal


