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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL NO O2Ol20Í9.CPL
TIPO: Menor Prêço Global.
ORGAO INTERESSADO: Secretaraa Munacipal de Desenvolvimento Social - SEDES
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 16 001 265/2018
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 01 de abril 20í9,
às 09:00h (nove horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a
presente licitação será realizada no primeiro dia útil subsequente.

A Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de
Apoio designados pela Portaria No 7534, de 19 de julho de 2018, publicada no dia
25 de julho de 2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que
rcalizatá e julgará a licitação acima indicada e receberá os envelopes PROPOSTA
DE PREÇOS e HABILITAÇÃO na Rua Urbano Santos, í657, Bairro Juçara,
lmperatriz/MA, CEP 65.900-505, regido pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho
de 2002. Decreto Municipal n.o 2212007, Decreto Municipel no 13 de 31 de marÇo de
2015 e por este Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente. no que
couberem, as disposiçóes da Let n.o 8.666/93 e demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie:

í.

DO OBJETO

. Aquisição de material de consumo e prestação de serviços e manutenção de
atividades do programa social minha casa minha vida - PMCMV - Empreendimento
Teotônio Vilela I e Teotônio Vilela ll conforme o Contrato Caixa Econômica no 324.140'l .'1

37 e

34.141-41, termo de referência e projeto específico: PLANO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIO TERRITORIAL - PDST.

1 .2. Yalor Global Estimado para a Contratação: R$ 551.965,36 (Quinhentos e
cinquenta e um mil novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

2. DOS ANEXOS
a) Anexo
b) Anexo
c) Anexo
d) Anexo
e) Anexo

I
ll
lll
lV
V

- Proposta de Preços e Termo de Referência;
- Modelo de Carta Credencial,
- Minuta do Contrato;
- Declaração a que alude o art.27o, V da Lei n.o 8.666/93;
- Modelo de DeclaraÇão Dando Ciência de que cumprem
plenamente os Requisitos de Habilitação.
3. DO SUPORTE LEGAL

3.1. Esta licitaÇão reger-se-á pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002,
Decreto Municipal no 02212007, Lei Complementar 123106 e alteraÇóes, por este Edital

e seus anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposiçóes da
Lei no 8.666/93 e respectivas alterações, além das dêmais disposições legais
aplicáveis, que ficam fazendo parte integrante da mesma, independente de
transcrição.

4. DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

(
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O valor máximo do contrato previsto para os produtos a serem apresentados é

o

seguinte:
4.1 Valor Dota o Orçamentária Teotônio Vilele I
Unidade OrÇamentária: 1 6.001.08.482.0032. 1 301
Projeto/ Atividade: Minha Casa Minha Vida - PMCÍ\/V
(Empreendimento Teotônio Vilela l) Plano de Desenvolvimenlo
Socioterritorial - PDST)
I\Iaterial de Consumo
3.3 90 30 99

F I cha

Fonte

1599

0034

33903099

3646

001

Irilaterial de Consumo

Fonte

Ficha
Unidade OrÇamentária: 1 6.001.08.482.0032. 1 301
Projeto/ Atividade: Minha Casa [\/inha Vida - PMCMV
(Empreendimento Teotônio Vilela l) Plano de Desenvolvimento
Socioterritorial -PDS
fs:so:eso foLrtros serviços oe terôéiroJ- Pessoa Jurídica i t

0oo

3.3.90.3999 I Outros Serviços de terceiros

-

Pessoa

Jurídica 3647 ]001

4.2 Valor Dota oO
mentária Teotônio Vilela ll
Unidade Orçamentária: 1 6.001.08.482.0032. í 30í
Projeto/ Atividade: Minha Casa Minha Vida - PMCtvlV
(Empreendimento Teotônio Vilela ll) Plano de Desenvolvimento
Socioterritorial -PDST
3 3.90.30 99
ÍVlaterial de Consumo

??on2nôô

0034

Material de Consumo

|

Fonte

Ficha

'Í599
3646

i

0034

i

1001

Unidade Orçamentária: I 6.00í.08.482.0032.í 30í
Projeto/ Atividade: Minha Casa lvlinha Vida - PtvlCtulv
(Empreendimento Teotônio Vilela ll) Plano de Desenvolvimento
Socioterritorial -PDS
3 3.90.39 99
Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha

Fonte

1600

0034

33903999

3647

001

Outros Serviços de terceiros

-

Pessoa Jurídica

]

I

5. DA PART|C|PAçAO

5.1. Foderão participar deste pregão os interessados que tenham ramo de atividade
compatível com o objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus
anexos, inclusive quanto à documentaÇão e reqursitos mínimos de classrficação das
propostas, e se apresentarem ao Pregoeiro (a) no dia, hora e local definido no
preâmbulo deste Edital.
5.2. ltens Exclusivos - os itens com valor total estimado de até R$ 80 000,00 (oitenta
mil reais) serão de participação exclusiva de empresas que se enquadrarem como
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou equiparadas (sociedades
cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta
correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 30 da Lei
Complementar no 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do
ramo pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complementar no 123t2006 e sua
alteração dada pela Lei Complemenlar 14712014, e que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos.
Rua Urbano Santos, 1657 - Juçara, lmperatriz,/MA
cEP 65900-505
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5.3. Para os itens com valor acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação
será da segurnte forma:
5.3.1. Cota Reservada de 25o/o (inciso lll, art. 48 da Lei 14712014) para es licitantes
que se enquadrarem como Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP,
ou equiparadas (sociedades Õooperativas que tenham auferido, no ano calendário
anterior, receita bruta correspondente aos limites deÍinidos no inciso ll do caput do
artigo 3o da Lei Complementar no 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não
cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complementar no
12312006 e sua alteração dada pela Lei Complemenlar 14712014, e que atenderem a
todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus
Anexos.

5.3.2. Cote Principal de 75'/. (inciso lll, art. 48 da Lei 14712014) para todas as
empresas que atenderem as exigências, inclusive quanto à documentação, constante
deste Edital e seus Anexos.
5.4. Não poderão participar desta licitação empresas:
5.4.1 . Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em

liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição,
ou ainda empresas estrangeiras que não funcionem no país.

5.4.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração
Pública Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública
Federal, Estadual ou Municipal, ainda que tal fato se dê após o início do certame.
5.4.3. Apresentadas na qualidade de subcontratadas.
5.4.4. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente
de órgão ou entidade da Administração Pública Municrpal ou que possuam qualquer
vínculo com servidor do município.
5.4.5. Que se apresentem em forma de consórcios.

5.4.6. Das quais participem, seja

a que título for,

servidor público municipal de

lmperatriz.

5.4.7. Pessoas Físicas.
6. DO CREDENCIAMENTO

. As licitantes deverão se apresentar junto ao Pregoeiro (a) por meio de um
representante, portando seu documento de identidade original e devidamente munido
de Carta Credencial assinada pelo representante legal da empresa, com firma
reconhecida em cartório, podendo ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou
procuração que o nomeie a participar deste procedimento licitatório em nome da
licitante, respondendo por sua representada, comprovando os necessários poderes
para formular verbalmente lances de preços, firmar declarações, desistir ou
apresentar razões de recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos
pertinentes ao presente certame.
6. í

6.1.'1. No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de
identidade juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade
de representar a mesma.

6.1.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
Rua Urbano Santos ,7657 - Juça.a,lmperatriz/MA
cÊP 65900-5ô5
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comerciais, e, no caso de sociedades por açóes, acompanhado de documentos de
eleiÇões de seus administradores, quando o licitante for representado por pessoa que
estatutariamentê tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica.

6.1.2.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as
alteraçôes ou da consolidação respectiva.
6.1 .3. As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus
representantes, Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de
HabilitâÇão, podendo ser utilizado o modelo do Anexo V do Edital.

6.1.4. Fica facultado às participantes apresentar Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP

6.1.5. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados
a(o) Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os
quais Íarão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente, ou publicaçáo em órgão da imprensa oficial,
observados sempre os respectivos prazos de validade.

6.2. Caso as licitantes não se façam representar durante a sessão de lances verbais,
ou sejam descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito
no item 6.1 .

6.3. Para cada licitante que participar do certame será permitido somente

um
representante para se manifestar em nome do representado, vedada a participação de
qualquer interessado representando mais de um licitante.

6.4. As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso de
Recebimento) deverão remêtê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital
aos cuidados do(a) Pregoeiro(a) municipal.

6.5. Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que
comprovadamente forem recebidos antes do início da sessão.

7. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1. Por força da Lei Complementar no 123106 e do art. 34 da Lei no 11.488/07, as
Microempresas - MEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPs e as Cooperativas a
estas equiparadas - COOPs que tenham interesse em participar deste pregão deverão
observar os procedimentos a seguir dispostos:

a) As licitantes que se enquadrem na condrção de ME, EPP ou COOP, e que
eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentaçáo relativa à
regularidade fiscal, deverão consignar tal informaÇão expressamente na
declaração prevista no item 6.í.3;

b)

No momento da oportuna íase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo
envelope, toda a documentaçáo exigida neste Edital, ainda que os documentos
pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição. bem como alguma
espécie de documento que venha comprovar sua condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte;

c)

Como critério de desempate, será assegurada preferência de contrataçáo para
MEs, EPPs ou COOPS, entendendo-se por empate aquelas situaçóes em que as
propostas apresentadas por lttlEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco
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por cento) superiores a melhor proposta classificeda.

7.2. PaG efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do
seguinte modo:

a)

A ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar
nova proposta no prezo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,
sob pena de preclusão;

b)

A nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior
àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será
adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde
que seu preço seja aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;

c)

Não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea
anterior, serão convocadas as MEs. EPPs ou COOPs remanescentes. na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;

d)

No caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs
que se encontrem enquadradas no item 7.1., alínea'c', será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

e)

Na hipótese da não-contrataÇão nos termos previstos no item 7.1., alínea'c', o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do

certame:

0

O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por ME, EPP ou COOP

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.'1.

A proposta de preÇos deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em

sua parte externa as segurntes informações:
A (o) Pregoeiro (a) da Prefeitura lt/unicipal de lmperatriz - I\IA
Pregão n'O2O12019-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatri/MA, CEP 65.900-505
Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereÇo)

(A

PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA

E

NUMERADA)
8.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:

a) Ser digitada ou impressa em uma via, redigida com clareza em lingua portuguesa,
sem emendas, rasuras ou entrelrnhas, devidamente datada e assinada na última folha
e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.
b) Conter a descriÇão detalhada e especificaçôes necessárias à identificação do objeto
desta licitação, conforme Anexo l. O licitante deverá indicar a descriÇão detalhada e
especificações necessárias à identificaÇão, inclusive marca e/ou modelo do produto
cotado, quando for o caso, conforme Anexo l, e respectivo preÇo por rtem, em moeda
correntê nacional, expresso em algarismos e o valor total da proposta em algarismo e
por extenso. Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na
descrição dos valores. Em caso de divergência entre os valoÍes unitários e totais,
serão considerados os primeiros. e entre o valor expresso em algarismo e por extenso,
será considerado este último.
Rua Urbano Santos,

1657 Juçara, lmperatriz/MA
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b.1) PARA A FORMULAÇAO DAS PROPOSTAS DE PREçOS

IMPRESSAS
DEVERA SER UTILIZADA A DESCRIçAO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO
DE REFERÊNCIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAçÃO DA PROPOSTA.

c) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposte dê Prêços e
Termo de ReÍerência (Anexo l), correspondente aos itens a serem adquiridos, e estar
datada e assinada por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.
d) O julgamento das propostas obedecerá ao critério do menor preço ofertado.
e) Os preços apresentados na proposta devem rncluir todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviÇos,
encargos sociais, trabalhistas. seguros, treinamento, lucro, e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

f) As propostas de preços serão analisadas pelo sêtor competente da SEDES o qual
emitirá um parecer técnico de classificação ou não das mesmas.

g) A PROPOSTA DE PREÇO

DIGITALIZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E
ENTREGUE NASESSÃO EM PEN DRIVE OU CD. ESTEANEXO NÀO SUBSTITUI A
PROPOSTA DE PREÇO IMPRESSA.

9. DA ACETTAçÃO rÁCrre

a execução do objeto logo após recebimento da "Ordem de
Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de
Dezembro de 20'19.

9.2. lniciar

o

9.2.1. O prazo para execução dos objetos neste é de 12 (doze) meses, sendo
obrigatoriamente 08 meses para execução das ações PDST, período que deverá estar
explicitado no Cronograma Físico/Financeiro do PDST.
9.3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de entrega da mesma.

9.4. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retiÍicações
de preços, alterações ou alternativas nas condições/especificações estipuladas. Não
serão considera das as propostas o ue contenham entrelinhas, emendas, rasuras
ou borrões
9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preÇos, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.6. O náo atendimento de qualquer exigência ou condiÇão deste Edital implicará na
desclassifi cação do licitante.
9.7. Caso os prazos de validade da Proposta e da execução do ob.jeto sejam omitidos
na Proposta de Preços, o (a) Pregoeiro (a) entenderá como sendo iguais aos previstos
no item 9.2 e 9.3, respectivamente.

í0. DA HABILITAÇÃO
í0.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado,
trazendo em sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentação.

A (o) Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - [t/A

Rua Urbano Santos, 1657 - Juçara, lmperatriz/MA
cEP 65900-505
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Pregão n" 020/20í9-CPL
Rua Urbano Santos, '1657, Bairro Juçara, lmperatriz/MA, CEP 65.900-505
Envelope 2 - DOCUIIIIENTOS DE HABILITAÇAO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A DOCUMENTAçAO APRESENTADA PODERA ESTAR ENCADERNADA E
NUMERADA)

10.2. Os documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderáo ser
apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da
imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vrgor, devidamente registrado, em se

tratando

de

sociedades comerciais,

e, no caso de

sociedades

por

ações,

acompanhado de documentos de eleições de seus administradores.

b.1) Os documentos em apreÇo deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.

c) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício.

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ).

0

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e

Contribuições

Federais e Dívida Ativa e Previdenciária).

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante (Tributos e ContribuiÇões Estaduais e Dívida Ativa).

i) Prova de regularidade para com a Fazenda l\Iunicipal do domicílio ou sede

do

licitante.

j)

Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF
Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Fedêral.

- Certificado

de

k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

l) Certidão negativa de falência ou recuperaçáo judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa 1urídica emitida a menos de 60 dias da data frxada para abertura da
Licitação.

m) Balanço Patrimonial e demonstraÇôes contábeis do último exercício social, 1á
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atua zados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta.
m.1) O Balanço patrimonial
Junta Comercial.

e demonstrações contábeis deverão conter registro na

m.2) Serâo considerados aceitos como na forma
demonstraçóes contábeis assim apresentados:

da Lei o balanço patrimonial

e

Rua Urbano Santos, 1657 - luçara, lmperatriz/MA
cEP 65900-505

\
l

T,STADO DO IIARANHAO

'-lt

r

PREFEITURA MUNICIPAL DE, IMPERATI{IZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

-{c a-_
1"f

m.2.1) sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (Sociedade Anônima):

- Publicados em Diário Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulação; ou

- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.
m.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticedo na Junta Comercial da sede
ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

-Por Íotocópia do Balanço e das DemonstraÇões Contábeis devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
m.2.3) sociedade criada no exercício em curso:

- Fotocópia do

BalanÇo de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.

m.2.4\ o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados

por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado

no

Conselho Regional de Contabilidade.

n) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual
o) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através da
apresentaçáo de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado.

p) Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquêr
trabalho a menores de'16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos,
podendo ser utilizado o modelo do Anexo V do Edital.
10.3. Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar com o número do
CNPJ da matriz, ou

10.3.1. Se o licitante for Íilial, todos os documentos deverão estar com o número do
CNPJ da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por
constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao
Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos
encargos centralizado, devendo apresentaÍ, neste caso, o documento
comprobatório de autorização para a centralização.
10.3.2. Serâo dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ
da filial aqueles documentos que, pela própria netureza, forem emitidos somente em
nome da matriz.
í 0.4. As certidões e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente
produzirão efeitos com a confirmaçâo da autenticidade no endereço eletrônico do
órgão emissor.

10.5. O não atendimento de qualquer exigência ou condição desle item implicará na
inabilitação do licitante.
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íí.

DO PROCEDIMENTO

No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados
ou seus representantes legais, o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de
credenciamento e os envelopes contendo as propostas de preços (Envelope 01) e os
documentos de habilitação (Envelope 02).
'11.'1.

11.1.1 .

O (A) Pregoeiro (a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até 15 (quinze)

minutos para a abertura dos trabalhos.
11.2. lniçiada a sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo (a)
Pregoeiro (a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da
licitação estejam no local designado pelo menos í 5 (quinze) minutos antes do
referido horário.
1'1.3. Após a verificação dos documentos de credenciamento dos rêpresentantes dos
licrtantes e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do Anexo V
serão recebidas as propostas comerciais, ocasião em que será procedida a verrficação
da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com
exceçáo do preço, desclassificando-se as incompatíveis.

11.4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item
anterior, o autor da oferta de Menor Preço e os das ofertas com preÇos até 10o/o (dez
por cento) superior àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores
distintos e decrescentes, até a proclamaçáo do vencedor.
11.4.1. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a
palavra ao licitante, na ordem crescente do desconto.

11.4.2. Poderá o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um
intervalo razoável entre tempo, valores e os lances ofertados.
11

.4.3. Dos lances ofertados não caberá retratação.

1'1.4.4. Depois de deÍinido o lance de menor valor, e na hipótese de restarem dois ou
mais licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificação
dos licitantes remanescentes.
11 .5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no item 11.4, o (a) Pregoeiro (a) classificará as melhores
propostas, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate
nesta condiÇão todos participarão da etapa de lances verbais).

11.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) Pregoeiro
(a), implicará na manutenção do último preÇo apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.

11.7. Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes. será verificada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a
contratação.

.8. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo (a)
Pregoeiro (a), os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos
í

1

lances.
11.8.1. Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-

se-á o início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.
Rua Urbano Santos, 1657 - )uçara,lmperatriz/MA
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11.9. Declarada encerrada a etapa competrtiva e ordenadas as oíertas de acordo com
preÇo ofertado, o (a) Pregoeiro(a) imêdiatemente dará início à abertura do
envelope contendo os documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha
sido classificada em primeiro lugar.

o menor

11.10. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em
primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de
documentação da proponente classificada em segundo lugar, e essim
sucessivamente, até que um licitante atenda às condiÇões fixadas neste edital.
11 . 11 . Nas situações previstas nos subitens 11 .7 , 11 .8 e 11 .10, o (a) Pregoeiro (a)
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.
1 1 .1 2. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a
ordem dos licitantes sendo declarado(s) vencedor (es) aquele que ocupar o primeiro
lugar, sendo-lhe adjudicado pelo(a) Pregoeiro (a) o ob.jeto do certame.

11.13. O (A) Pregoeiro (a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes
contendo os "Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as
empresas poderão retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização
dos mesmos.
11.14. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo
(a) Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.

í2.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. Esta licitaçáo é do tipo Menor Preço Global, em consonâncra com
estabelece a legislação pertinente.

o

que

12.2. Setáo desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e
condições deste edital, notadamente às especificaçôes mínimas contidas na Proposta
de Preços.
12.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente,
classificada em prrmeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
condições deste edital, apresente o MENOR PREçO GLOBAL.

12.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas
classificadas, após os lances verbais, se for o caso, o (a) Pregoeiro (a) procederá ao
desêmpate, na mesma sessão e na presença de todas as demajs ficitantes presentes,
através de sortêio, na forma do disposto no § 2o do artigo 45 da Lei no 8.666/93.
12.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo
licitante, prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso,
prevalecerá o valor unitárro.

í3. DO DIREITO DE RECURSO
13.1

.

Declarado

o

vencedor, qualquer Iicitante poderá maniÍestar imediata e

motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da sintese das suas
razôes, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das
razóes do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos
autos.
Rua Urbano Santos, 1657 -.Juçara, lmperatriz/MA
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3.2. O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será
reduzida a termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados
por fax ou vencidos os respectivos prazos legais.
'l

13.3. O(s) recurso(s), não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido(s) à autoridade
superior, por intermédio do (a) pregoeiro (a), o qual poderá reconsiderar sua decisão
ou encaminhá-lo(s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e
decisão, obedecidos os prazos legais.
13.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudica ê homologa â presente licitação, em seguida notifica a
licitante melhor classificada para assinatura da ata de registro de preço.
13.6 A Íalta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessáo importará
(a)
Pregoeiro(a) ao vencedor.

a decadência do direito de recurso e a adjudicaçáo do objeto da licitação pelo

14. DA ÍMPUGNAÇÂO E DO pEDtDO DE ESCLARECTMENTO

14.í. Os interessados poderão solicitar até o 20 (segundo) dia anterior à data de
entrega dos envelopes, quaisquer esclarecimentos e_ informaçóes, através de
comunicação a COMTSSÃO PERMANENTE DE L|CITAÇÃO - CpL, através do setor
de protocolo, no endereço da Comissão Permanente de Licitação

-

CPL.

14.2. Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL
poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas
fornecidas a solicitações de esclarecimentos, modificarem os referidos documentos
mediante a emissão de uma errata, que será publicada no Diário Oficial da União
(quando for o caso) e no Diário Oficial do Estado.
14.3. Visando permitir aos licitantes ptazos ezoáveis para levarem em conta a errata
na preparação da Documentaçáo e Proposta (s) de Preços, a CPL poderá prorrogar a
entrega das mesmas, pelo prazo que, na forma da Lei, exceto quando
inquestionavelmente,
formulação das propostas
alteração não afetar
(Documentação e Preço).

a

a

14.4. A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o Art.

4'l da Lei 8.666/93. Deverá ser protocolizada, no horário comercial, de segunda

a

sexta-feira das 08:00 as 18.00 horas no Protocolo Geral da Comissão Permanente de
Licitação, Rua Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz-iIA, nos seguintes
prazos:

í4.5. Por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias útêis antes da data fixada para
abertura dos envelopes de habilitaÇão;

14.6. Pela licitante, ate 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitação.
'14.7. A Comissão Permanente de Licitação, na qualidade de órgão julgador do
certame licitatório e no exercício de sua íunção decisória, deliberará a respeito.
í4.8. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar
desta licitação ate o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente
í4.9. As respostas de possíveis impugnações ou pedidos de esclarecimentos serão
Rua Urbano Santos , 1,657 - )uçarc,lmperatriz/MA
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disponibilizados

no site da Prefeitura Municipal de

\c,FI
lmperatriz

www. imperatriz.ma.gov.br/licitacoes
15. DO PREçO E DAS CONDIçÕES DE PAGAMENTO

15.1 O valor estimado da aquisição dos alimentos íora estipulado em R$ 55í.965,36
(Quinhentos e cinquenta e um mil novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e
seis centavos), conforme pesquisa efetuada no mercado, a correr por conta dos
recursos.

í5.2. No preço, resultante da proposta vencedora da licitação, incluem todas as
despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos eventualmente
incidentes sobre os serviços.

Pela efetiva execução dos serviços e pelo exato cumprimento das obrigações
assumidas, na forma do Edital de Licitação, a prefeitura efetuará o pagamento à
contratada coníorme previsto no contrato de prestação de serviços, mediante a
apresentação dos produtos e após a aprovação dos mesmos pela CAIXA.
í5.3 Correrão por conta exclusiva da contratada todos os tributos devidos sobre as
obrigações decorrentes do obleto deste Edital, bem como as contribuiÇões a
Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e acidentes de trabalho,
emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços
contratados, ressalvadas as despesas decorrentes da execução do Projeto Técnico de
Trabalho Social.
15.4 O valor estimado para execução do Projeto de Trabalho Técnico Social será de
R$ de R$ 551.965,36 (quinhentos e cinquente e um mil novecentos e sessenta e
cinco reais e trinta e seis centavos), que deverá ser aplicado medlante cronograma
fístco-financeiro aprovado e todas as despesas eÍetuadas deverão ser comprovados
mediante notas fiscais e recibos condrzentes com cada despesa.
í5.5 O repasse das parcelas ocorrerá de acordo com o cronograma de desembolso
físico-financeiro aprovado (parte integrante do PDST a ser apresentado), em total
conformidade com as metas, produtos e prazos estabelecidos, contendo em 08 meses
as atividades a serem desenvolvidas. O repasse ocorrerá mediante a apresentação do
Relatório e seus anexos. O Relatório de Acompanhamento de Trabalho Técnico
Social - O Relatório de Acompanhamento de Trabalho Social vtsa comprovar a

realização das atividades conforme previstas no Projeto, bem como justificar a
impossibilidade de realização e a avaliação da efetividade das açôes para que, se
necessário, reprogramá-las. O Relatório, conforme modelo disponibilizado pela
GIHAB, deverá conter os seguintes documentos em anexo: Relatório Social, registro
fotográfico com data, lista de frequência, cópia da ata de reunião (se houver),
avaliação das atividades desenvolvidas, fichas de registro de acompanhamento
individual das famílias, cópia do material de divulgação utilizado, material didático e
outros documentos relacionados à execução do Trabalho social, ou seja, no relatório
social mensal serão regrstradas todas as atividades realizadas constantes no projeto,
as que foram realizadas e as que não foram possíveis de rêalizar no mês previsto,
com Suas respectivas justificativas, onde deverá também, prever no relatório uma data
para realizar as aÇões que não foram cumpridas. Além de conter tudo que aconteceu
no empreendimenlo durante o mês, referente ao Trabalho Social, o Relatório ainda
deverá conter:

15.6 A metodologia utilizada nas atividades, número de participantes, parceiros
envolvidos, resultádos alcanÇados e sua correlação com os objetivos específicos
previstos no PTS e no PDST:
.
Avaliação das atividades pela comunidade e pela equipe executora,
Rua Urbano Santos,
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Despesas do período em referência;
assinatura dos responsáveis técnicos da Pessoa Juridica executora do
trabalho, em conjunto com representantes da Prefeitura t\/unicipal de lmperatriz.

A

15.7 Destacamos que os materiais a serem produzidos (folders, cartilhas, outros)
deverão ser adequados ao público a que se destina, em termos de linguagem e
atratividade. Os Relatórios de Acompanhamento do Trabalho Social deverão ser
preenchidos e entregues impreterivelmente até O 50 DIA ÚTIL DE CADA MÊS.
Após a assinatura do contrato, o repasse das parcelas poderá sofrer alterações, de
acordo com a execuÇão das atividades.

í6. DO CRITERIO DE REAJUSTE
í6.1. Para restabêlecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encergos da Contratade e a retribuição da Administração para a justa remuneraÇão
será efetuada a manutenção do equilíbrio econôm ico-financeiro inicial do contrato, na
forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.

í7. DAS PENALIDADES
17.1 - A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato previstas nos art. 86 e 87
da Lei no 8.666/93, fixa-se em 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
'17.2 - A contratada, pela inexecução, parcial ou total, ou atraso injustificado ficará
sujeita à aplicação das sansôes administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei
8.666/93.
17.3 - Ocorrerá a rescisáo contratual nos casos previstos nos incisos do art. 78, da Lei
8.666/93, bem como aos efeitos constantes nos arts. 79 e 80, da referida Lei.

í8. DO PRAZO

DA

uGÊNcrA, ExEcuÇÃo Do coNTRATo

E LocAL

DE

ENTREGA

. O futuro contrato que advir deste Termo de Referência, vigorará até 3'1 de
Dezembro de 2019 a contar da data de sua assinatura.
'18.1

18.2. O cronograma de distribuição com os locais e os horários será deflnido conforme
necessidade da SEDES. A empresa que não cumprir o prazo soírerá sanÇóes
previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

18.3. A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em perfeitas
condiçóes de ingestáo, conforme proposta apresentada, especificaçôes técnicas e
níveis de desempenho mínimos exigidos, dentro dos horários estabelecidos.
18.4. O recebimento dos alimentos não implica na sua aceitação definitiva, porquanto
dependerá da verificação do resultado, por membro da unidade a que se destina os
mesmos, da satisfação de todas as especificaÇões do Termo de Referência.
19 - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA
19.1 . Para a execução dos serviços identificados como Objeto deste Termo de
Referência, a Pessoa Jurídica contratada deverá obedecer rigorosamente às
referencias do "Manual de instruções do Trabalho Social nos Programas e Ações do
Ministério das Cidades" aprovado através da Portaria no21, de janeiro de 2014,

disponível no endereço www.ministériodascidades.gov.br;
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'19.2 A Pessoa Jurídica contratada deve possuir profissional com formação e
qualificação compatíveis ao trabalho, para figurar como Responsável Técnico pela
elaboração e execução dos serviços- íormação em Serviço Social ou Sociologia;
19.3 A qualificação técnica dos profissionais prestadores de serviço e comprovação de
experiência será representada mediante a apresentação de currículo, bem como a
suficiência da equipe para a execução do Trabalho Social;
'19.4 A Equipe Técnica dos profrssionais do Teotônio Vilela I devera ser composta
minimamente pelos proíissionais: 01 Coordenador das duas etapas do Teotônio Vilelal

e ll

(que poderá ter formação em Serviço Social, Pedagogia ou Sociologia), 01
Assistente Social do PDST, 2 (dois) mobilizadores sociais (poderá ter nível médio) e 2
(dois) Estagiário de Serviço Social, todos os profissionais devem comprovar sua

e habilidades em projetos de reassentamento,
habitacional/recuperaÇão de áreas degradadas.O coordenador terá como atribuiÇão a
gestão das duas etapas do Projeto Técnico Social do Teotônio Vilela I e ll, realizando
o acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução do PDST.
- O Assistente Social terá como atribuição executar todas as açôes do PDST, como
elaboração e envio dos relatórios mensais para a lnstituição Financêtra, realizar
palestras, a avaliação contínua e visitas domicaliares aos beneficiários do Teotônio
Vilela l, desenvolvendo um acompanhamento sistemático de todas as açóes.
- O Mobilizador Social terá como atividade realizar visitas domiciliares, divulgar o
projeto, fazer visitas institucionais e realizar a pesquisa de satisfação Teotônio Vilela ll.
- O Assistente Administrativo apoiará a equipe nas rotinas administrativa de todo o
projeto social Teotônio Vilela l.
19.5 A Equipe Técnica dos profissionais do PDST Teotônio Vilela ll devera ser
composta minimamente pelos profissionais: 01 Assistente Social, 2 (dois)
mobi zadores sociais (poderá ter nível médio) e 01 Assistente Admlnistrativo (poderá
ter nível médio) todos os profissionais devem comprovar sua formaçáo, experiência e
habilidades em projetos de reassentamento, habitacional/recuperação de áreas
degradadas.
- O Assistente Social terá como atribuiÇão executar todas as açóes do PDST, como
elaboração e envio dos relatórios mensais para a lnstituição Financeira, realizar
palestras, a avaliação contínua e visitas domiciltares aos beneficiários do Teotônio
Vilela ll, desenvolvendo um acompanhamento sistemático de todas as açôes.
- O Mobilizador Social terá como atividade realizar visitas domioliares, divulgar o
proleto, fazer visitas institucionais e realizar a pesquisa de satisfaçãoaos beneficiários
do Teotônio Vilela ll.
- O Assistente Administrativo apoiará a equipe nas rotinas administrativa de todo o
projeto socialdo Teotônio Vilela ll.
19.6 O Quadro TécnÍco terá estabelecidos suas atribuições e atividades, bem
com,suas respectivas formações profissionais, número de horas, valor da hora técnica
trabalhada e o valor total a ser pago por cada profissional, bem como a designação do
profissional que coordenara a execução do PDST do Teotônio Vilela I e Il, fazendo o
uso do mesmo valor e mesma composiçáo da equipe contratada no presente termo de
referêncra.
19.7 A equipe executora do PDST deverá ter um espaÇo fÍsico adequado às
necessidades, próximo ao empreendimento para a realizaçáo do Trabalho social e do
Plantão social, com objetivo de evitar o deslocamento das famílias. A empresa deverá
equipar este espaço com materiais permanentes, necessários à realização do
Trabalho social, sem quaisquer ônus advindos dos recursos do Projeto, considerando
que os recursos do FAR- Fundo de Arrendamento social, Não podem ser destinados a
compra de equipamentos permanente. Este espaço fÍsico deverá ser locado, se
necessário.
formação, experiência
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19.8 Plantões Sociais: A empresa contratada deverá realizar plantões sociais (em
dias faxos) dentro do empreendimento para a realizaçâo do Trabalho Social O Plantão
Social funcionará em local definido pela Equipe Técnica do PDST funcionando de
segunda a sexta das 08:00 horas as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas. O plantão
servirá para acolher e realizar escuta sensível da população beneficiária, dando
informaçôes e esclarecimentos sobre o andamento do projeto social, sobre os direitos
e deveres de cada morador, atender e encaminhar as possíveis demandas, fortalecer

integração comunitária e realizaÍ as inscrições dos cursos e
acompanhamentos dos mesmos.
19.9 A Equipe Técnica da empresa contratada deverá registrar todo o processo de
execuÇão do trabalho social desenvolvido com as famílias, por meio de fotos com
datas, ofícios, lista de presença em livro de ata em todas as reuniões realizadas, ficha
de inscrição dos cursos ofertados, relatórios sociais, avaliaçôes aplrcadas com os
beneficiários, entre outros, a fim de comprovação da execução de Objeto do presente
Termo.
'19.10 E de inteira responsabilidade da emprêsa contratada, obedecer e executar com
qualidade o que esta estabelecida neste Termo de Referência, no PDST, prezando
pela qualidade dos serviços prestados às famílias contempladas pelo programa.
19. 1 1 A responsabilidade pela qualidade dos materiais fornecidos e dos serviços
executados da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de
readequaçôes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecução do objeto relativo ao Trabalho Social.
19.12 Haverá possibilidade de reprogramaçóes das ações previstas no PDST, sempre
que o atraso e inviabilizar a execução das ações do Trabalho Socral, no intuito de
compatibilizar o andamento dos trabalhos.
19.13 Os custos do PDST deverão ser elaborados por atividades, em conformidade
com as metas estabelecidas, e que para cada atividade fique estabelecido qual
produto deverá ser entregue pra fins de comprovaçâo/pagamento de cada uma delas.
19.14 A empresa contratada deverá exercer rigoroso controle dos cumprimentos de
prazos e valores de acordo com o cronogramas de execução de atividades do pDST
vigentes e aprovados pela CAIXA-GIHAB;
19.15 Prestar esclarecimentos devidos quando questionados pela Secretaria de
Desenvolvimento Social -SEDES;
19.16 Apresentar o cronogrâma e planejamento mensal de atividades para em tempo
hábil fomentar a participação dos beneficiários nas ações propostas através de
metodologia diversif icada
19.17 Garantir o transporte para os participantes dos cursos de geração de renda;
'19.18 Fazer contato prévio com a coordenação da SEDES para a solicitação de
disponibilidade dos espaços para os cursos;
19.19 Participar das reuniões convocadas pela SEDES.
19.20 Executar os serviços, objeto do presente termo com prazo de execução
imediato, a partir da data da Ordem de ServiÇo, na quantidade especificada e local
estabelecido;
19.21 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros,
mão de obra, garantia e todas as outras despesas decorrente da contratação.
19.22 A responsabilizarse por todo e qualquer dano ou prejuizo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive os decorrentes de serviços ou aquisiçôes com vícios ou defeitos,
constatáveis.
19.23 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor
competente, náo eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao
cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

os laços de

;
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A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contrâtada, sob pena das
sançôes previstas no art.'81 na Lei 8.666/93.
19.25 O Contratado fica obrigado a apresentar no ato da assinatura do contrato a
planilha de preços da proposta final ajustada eo último lance ofertado pelo
licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato.
19.26 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis
trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
19.27 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condiçóes de habilitação exigidas nesse termo,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante.
19.28 Comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar quarsquer
condiÇóes inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam
pre.judicar a perfeita execuÇão do objeto.
19.29 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execuÇão
do contrato.
19.30 A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Secretaria de
Desenvolvimento Social e Serviços Públicos ou a terceiros, decorrente de culpa ou
dolo durante a execução deste Contrato.
19.31 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabllidade por seu
pagamento:
19.32 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, seguros mão-deobra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação;
19.33 Executar os serviÇos, objeto do presente termo com prazo de execução
imediato, a partir da data da Ordem de Serviço, na quantidade especificada e local
estabelecido;
19.34 A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às
penalidades legalmente estabelecidas;
19.35 Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avenÇadas e as
normas da Lei 8.666/93, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total
ou parcial;
20. DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE
20.1 Da Contratante
A Contratante, além das obrigaçóes por determinaÇão legal, obriga-se a:
Disponibilizar, tempestivamente, as informaÇôes e condições necessárias
para o bom desenvolvimento dos serviços objeto deste Termo de
Referência;
Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato, visando a sua regularização.
Realizar a supervisão da execução do Projeto de Trabalho Social e Plano
de Desenvolvimento Sócio Territorial.
Analisar e deliberar, em conjunto a CAI)G-GIHAB sobre os pedidos de
reprogramaçáo das atividades.
Acompanhar a execução dos serviços.

.

o
.
.
.

2í.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
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2í.1.A FISCALIZAÇÃO da execução dos serviços será feita Dela SEDES, através de
seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir
rigorosamente os detalhes executivos, o Termo de Referência, Projeto de Trabalho
Técnico e Social, os prazos, as condições do Edital, e PROPPOSTA DE PREÇOS e as
disposições do Contrato.

2í.2.A Secretaria de Desenvolvimento Social designará através de portaria o seu
representante na qualidade de fiscal, para recebimento e atesto do trabalho
executado, objeto deste Contrato, Trabalho Social, para acompanhar o processo de
fiscalização do contrato, até a prestaçáo final do serviço, ou outros representantes,
especialmente designados, que anotarão em regastro próprio todas as ocorrências,
determinando o que for necessário à regularização das íaltas ou defeitos observados
na forma doArtigo 67,§ 1o e 20, da Lei no 8.666, de 21.06.93.
21.3.Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso não previsto no Edital, no Termo de
Referência, Projeto de Trabalho Técnico e Social, nos Detalhes Executivos, nas Leis,
nas Normas da SEDES, nos Regulamentos eem tudo mais que, de qualquer forma, se
relacione, direta ou indiretamente, com os serviços em questão e seus complementos,
ouvida a autoridade do órgão.
21.4. As decisóes e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou
comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil
para a adoÇão das medidas convenientes a Administração.

A

fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus
2'1.5.

empregados ou prepostos.
§1o - Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO:
pessoa designada em portaria fará o acompanhamento sistemático da
execução das atividades do Trabalho Social, será informado com antecedência das
atividades a serem realizadas
Possuir graduação em Serviço Social ou Pedagogia com experiência de prática
profissional em aÇões socioeducativas em intervenÇôes de habitaÇão.
Q.omunicar
Contratada, através do fiscal designado, qualquer
problema que ocorra durante a execução dos serviços;
Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado no cronograma anexo ao
termo de referência;
Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que
atendidas as Obrigações Contratuais.
lnformar
Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o
recebimento e exigir a sua substituiÇão ou reparação, conforme o caso;
Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeiçóes, falhas ou irregularidades
constantes da execução do objeto deste Termo de Referência, para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessárias;
Exigir o cumprimento de todas as obngações assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada;

o

I

.
o
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.
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Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades;
Relatar oportunamente a SEDES ocorrência ou circunstância que acarretar
dificuldades no desenvolvimento dos sêrviços em relação a terceiros.

22. DA RESCISAO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcaal do contrato enseja a sua rescisáo, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a81 da Lei no 8.666/93, de 21106193.
22.í Constituem motivo para rescisão do Contrãto:
a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçóes e prazos;

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentrdão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão
dos serviços nos prazos estipulados;
c) A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
d) O desatendimento das determinaÇões regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) O cometimento reiterado de Íaltas na sua execução, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 2í de junho de 1993;
f) A decretação da falência ou instauraÇão da insolvência civil;
g) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do Contrato;
h) Razôes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento .Justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato,
i) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do
valor inicial do Contrato além do limite permitido no parágraÍo primeiro do artigo 65 da
Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
j) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem
mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de
optar pela suspensão do cumprimento das obrigaçóes assumidas até que seja
normalizada a situação;
k) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do contrato.
l) O descumprimento do disposto no inctso V do art. 27, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.

o

23. DA SUBCONTRATAçÃO

23.1. O contratado não poderá ceder, sub-rogar, parcial ou totalmente os serviços
ob.leto deste Contrato por não haver respaldo legal, poderá, no entanto, subcontratar
mediante prévia autorização, por escrito, observando-se, quando concedida
autorização para subcontratação, celebrar com terceiro a quem subcontratar, Contrato
com inteira obediência aos termos do Contrato original firmado com a SEDES e sob a
sua inteira em exclusiva responsabilidade e não poderá ultrapassar do valor do obieto
contratado, na forma determinada pela SEDES.
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24. DA VIGENCIA DO CONTRATO
24.1, O prazo para execuçáo dos objetos neste termo é de 12 (doze) meses, sendo
obrigatoriamente 08 meses para execução das ações do PDST, período que deverá
estar explicitado no Cronograma Físico/ Financeiro do PDST.
24.2. A profiogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admitida nas
condições estabelecidas no parágrafo 1o, incisos I a Vl, Art. 57 da Lei No 8666/93.
24.3. As CondiçÕes de reajuste, repactuações, equtlíbrio econômico-íinanceiro,
rescisão, sançôes e as demais normas deste termo de referência, deverão constar em
cláusulas da minuta do contrato.

25. DO FUNDAMENTO LEGAL
25.í. A eventual e Íutura contratação de pessoa jurídica, para execuçâo dos serviços,
ob.jeto deste Termo de Referência, se enquadra como serviço comum, de caráter
contínuo, nos termos da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada no
Ívlunicípio pelo Decreto t\/unicipal n.o 22l2OO7 , e alteraçôes; do Decreto no 2.271 , de 07
de julho de '1997; da lnstruÇão Normativa SLTVMPOG No 02, de 30 de abril de 2008,
da Secretária de Logística e Tecnologia da lnformação do ltilinistério do Planejamento,
Orçamento e Gestão - SLTI/MPOG, e suas alterações; e das demais legislações
correlatas, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n.' 8.666, de 21 de
junho de í993, com suas alteraçÕes subsequentes.

26. DAS DTSPOS|ÇOES GERATS

26.Í. As empresas participantes do processo licitatório submetem-se a todas

as
condiçôes e exigências estabelecidas neste Edital.
26.2. A empresa vencedora no processo licitatório deverá executar os serviços, em
conformidade com o Termo de Referência e Projeto detalhado, com os respectivos
custos, até quinze dias úteis após na homologação da licitação, dando garantia de
qualidade sem despesa adicional à SEDES.
26.3. As empresas poderão se dirigir à SEDES no setor de Projetos Sociais para
eventuais dúvidas até as 14:00 de segunda a sexta.

lmperatriz/MA, 14 de março de 2019
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PREGÃO PRESENCIAL N" O2Ol20í9 - CPL

ANEXO I
(Proposta de Preços e Termo de ReÍerência)

de

de 20í 9.

Prezados Senhores.

no

número

na

na
crdade de _,
inscrita no CNPJiIVIF sob o
neste
ato
representada por
portador
do
CPF
no
RG
,
_e

(empresa), com sede

Rua_,

no-,abaixoasSinado,propóeaSecretariadeDesenvolvimentoSocial,os

preÇos infra discriminados, constitui objeto do presente processo licitatório Aquisição
de material de consumo e prestação de serviços e manutenção de atividades do
programa socral minha casa minha vida - PMCMV - Empreendimento Teotônio Vilela I
e Teotônio Vilela ll conforme o Contrato Caixa Econômica no. 324140-37 e 34.141-41,
termo de referência e projeto específico: PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO
TERRITORTAL - PDST, objeto do PREGÃO pRESENCTAL no 020/2019-CpL:

a) Pazo

de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta)

dias, contados a partir da data de sua abertura.

b) lniciar a execução do objeto logo após o

recebimento da "Ordem de
Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31
de Dezembro de 20í 9.

c) PreÇo Íotal por extenso R$............

(

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa
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PROGRAMA MrNHA CASA MTNHA VIDA (PMCMV)
EMPREENDIMENTO TEOTÔNIO VILELA I
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL _
PDST
MUNICíPIO: IMPERATRIZ - MA

PROJETO ESPECíFICO:
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL
PDST

DEZEMBRO
2018

-

llq

l^

Í
I
:

t:i:y-!:

Ittinaaã Casa
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l.

rDENT|FrcAÇÃo

1.1 Dedos da contratação

Contreto Caixa:

Programa Minha Casa Minha Vida
Ação/Modalidade: Construção de Unidades
Habitacionais

324.1 4O -37

Fonte de recursos: Fundo de
Arrendamento Residencial - FAR

7
fuàL-

Empreendimento: Teotônio Vilela I
Município: lmperatriz
UF: MA
Proponente/Agente Promotor: Prefeitura Municipal de lmperatriz
Executor da intervenção: Prefeitura Municipal de lmperatriz
1.2 Valores da intervenção

Repasse/Financiamento

275.982,68

275.982,68

Total

275.982,68

275.982,68

2.

cARAcrERisncas Do EMpREENDIMENTo

2.1 Tipologia das Unidades Habitacionais
Casa Térrea

Apartamento
2.2

P

X

Casa Sobreposta

arcelamento do Solo
Loteamento

x

Condom

ín

io

2.3 CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO FíSICA

I

500

2.315

500
500
500
500

2.315
2.315
2.315
2.315

Ligação lntra 2 frequência 2 500

2,315

Habitação
Melhoria Habitacional
Unidade Sanitária
LigaÇâo Domiciliar (Ás ua
LigaÇáo Domiciliar (EsSS!S)

Ligação lntra 2 frequência

2

ua
Es oto

Fossa/Filtro Anaeróbio
Fundiária
ulariza
Outros

500

2.315

Z

§

f

' l'_==-. -.
-q-;.::"'i

*-ég_,

\&:r'

I
Ittlnlra Casã
lltiÍrlra lficla

br

r. execuçÃo Do PDST
3.1 Responsabilidade técnica
Area Gestora do Trabalho: Secretária de Desenvolvimento Social

- SEDES

Pessoa de Referência: Janaina Lima Araújo Ramos

Telefone:(99)98188-5831

e-mail:janalimanutri@gmail.com

Responsável técnica social: Clerismar P. Carvalho Soares
Assistente Social - CRESS 2.710 2a Regiâo
Telefone: (99) 98202-806í
e-mail: clerismarsocial@hotmail.com

3.2 Prazos

100o/o

concluída

08 meses

Mista

Empresa responsável pela elaboração do PDST: Secretaria de
- SEDES

Desenvolvimento Social
4.

DtAcNosnco soclo rERRrroRrAL oa uacnoÁRel

é

um município brasileiro do Estado do Maranhão, sendo
área de
1.367,901 km', dos quais 15,480 km2 estão em zona urbana. Sede da Região
Metropolitana do Sudoeste Maranhense e da Região de planejamento do
Tocantins, a cidade se estende pela margem direita do rio Tocantins e é
atravessada pela Rodovia Belém: Brasília, situando-se na divisa com o estado
Distrito Federal. Sendo também uma das principais
do Tocantins com
cidades da nova fronteira agrícola o MATOPIBA. (Maranhão, Tocantins, Piauí e
Bahia).

lmperatriz

segunda cidade mais populosa, com 253 873 habitantes

e

o

lmperatriz é o maior entroncamento comercial, energético e econômico
do país, sendo ainda o segundo maior centro populacional, econômico, político
e cultural do Maranhão e possui um posicionamento estratégico útil não só ao
estado mas tambem para todo o nortê do país. lmperatriz está num cruzamento
entre a soja de Balsas, no sul do Maranhão, a extração de madeira na fronteira
com o paiá, a siderurgia em ACailândia e a agricultura familiar no resto do
estado, com destaque para a produção de arroz, e também das futuras
potencialidades como a produção de energia e celulose com a implantação da
'hidroelétrica
de Estreito, serra Quebrada e da fábrica da suzano Papel e
celulose em lmperatriz. Além dessas potencialidades, pode-se perceber
também intensa aiividade extrativista, principalmente na reserva do Ciríaco'

Paradarsuportelogísticoatodasessasatividades,lmperatrizassume

e
postura àe capital iocal, po-is através do Complexo atacadista do Mercadinho
norte
ãã-ô"rtiã vàreista do Calçadão, a produçáo do sul do Maranhão'
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do Tocantins e leste do Pará é escoada. Para tanto lmperatriz conta com a
Rodovia BR-010 (Belem-Brasília), com um dos maiores rios do país, o Rio
Tocantins e com a Ferrovia Norte-Sul e a Estrada de Ferro Carajás. Além
disso, por lmperalriz passam as principais linhas de transmissão de energia
elékica do Maranhão e de outros estados.

Hoje, por força de seu grande desempenho nos setores do comércio e
da prestaçáo de serviços, lmperatriz ocupa a posiçáo de segundo maior centro
político, cultural e populacional do estado, segundo maior PIB do Maranhão e
1650 do Brasil com PIB de R$ 5.039.597,00 milhões, superada apenas pela
capital São LuÍs. E também o principal polo da região que aglutina o sudoeste
do Maranhão
norte do Tocantins.
história
desenvolvimento de
Imperakiz deram-lhe diversos tÍtulos, entre eles o de "Portal da Amazônia Capital da Energia"
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4. DIAGNOSTICO DAS FAMíLIAS BENEFICÉR|AS

Os possiveis beneficiários inscritos há ser contemplados no Programa
Minha Casa Minha Vida, no dia 9 a 30 de abril de 2012 lotalizaram 13.566
(Treze mil e quinhentos e sessenta e seis), no qual foram sorteados 2.880
famílias para concorrerem as 1.920 unidades habitacionais do residencial
Itamar Guará I e ll e Teotônio Vilela I e ll. O programa em nosso município se
encontra no estágio avançado, no ano de 2017 Íoram entregues 920 unidades
habitacionais do Residencial Teotônio Vilela. Na segunda etapa do sorteio dos

inscritos foi classificad a 1920 e 960 no cadastro de reserva para os
empreendimentos do ltamar Guará le ll e Teotônio Vilela le ll que
participaram do processo de seleção, via sorteio, os candidatos que tiveram
suas inscriçÕes devidamente homologadas pela Prefeitura. Dentro dos 13.566
inscritos no Programa Minha Casa Minha Vida pode-se mensurar o perfil da
famÍlia.

Perfit dos lnscritos r"to
Prograrna ÍVlCÍVl\/
- tvtultr€r chefe de ÍârnÍlie

r ldars<ts er DêfeicierTtes
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Atendendo o perfil do programa as famílias a serem beneficiadas pelo
projeto 85% sáo chefiadas por mulheres o que é bastante comum devido à
nova formaçáo da instituição família. Foram identificadas que 5% dos
beneficiários apresentam algum tipo de deficiência sendo em sua maioria física
e 7o/o são idosos. No que consiste a situação no mercado de trabalho ou atual
ocupação 30% são assalariados ocupando os mais variados cargos como
atendente, recepcionista, vendedores, balconista, estivador, motoboy entre
4
1.

I

rJJ r

í.6

í;.4'

Ittinlaa Casa
Iliinha lficla
outros, bem característico, pois a economia local é voltada para o comércio,
com 29% são domésticas ou diaristas, 22% autônomos, 11% aposentados, 7olo
Para seleçâo das famílias a serem beneficiadas, foram estabelecidos os
critérios nacionais previstos na portaria de no 465, de 03 de outubro de 2011 e
locais que foram votados pelo conselho de assistência social, já que no
município não tem conselho de habitação.
Renda familiar de 0 (zero) a í.600 (um mil e seiscentos reais);

F Mulheres chefes de família;
F Mora em área de risco;
} Reserva de 3o/o (três por cento) das unidades residenciais para
atendimento aos idosos e deficientes;
) lntegrar famílias que tenha(m) membro(s) assistido(s) de forma
F

D

F

sistemática por programa(s) governamental nas áreas da saúde e da
assistência social;
Maior de 18 anos e/ou ser emancipado;
lntegrar grupo de duas ou mais famílias residentes no mesmo domicilio,
sob regime de coabitação familiar;
Que nâo possui casa própria

4.2 Composição familiar

e

A

diversas
famÍlia contemporânea tem adquirido formatos
possibilidades de organização. Vários são os êstudos que sê dedicam ao tema.
As mesmas têm se formado a partir de pessoas solteiras que vivem sozinhas,
cônjuges não casados que habitam na mesma casa, o casamento experimental
ou convivência temporária, casais homossexuais, famílias recasadas, cônjugês
que moram em casas diferentes e pessoas que vivem com parentes por que
dependem de cuidados, várias são as construções da vida familiar, baseadas
principalmente em sentimentos que sáo nutridos subjetivamente ou a própria
dependência financeira.

demanda, a composição familiar dos inscritos no
empreendimento Teotônio Vilela I e ll, apresentou-se: 23 idosos, 07 idosos
Referente

à

chefes de família, 52 pessoas com deficiência, 10 deficientes chefes de família
e '185 mulheres chefes de famílias.

Caracterização da população

atgndida

I

Mulheres chefes de

I

ldosos

t

ldosos chefes de
fam ílie

I

Pessoas com

deficiência
Deficientes chefes de
família
a Famílias em situação
de risco

r
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da equipe do Programa Minha Casa lúinha Vida dê acordo com os dossiês
do cadastro dos beneÍiciários do Residencial Teotônio Vilela em 20í2.

Atendendo o perfil do programa as famílias a serem beneficiadas pelo
projeto 85% são chefiadas por mulheres o que é bastante comum devido à
nova formação da instituição familia. Foram identificadas que 5% dos
beneficiários apresentam algum tipo de deficiência sendo em sua maioria física
e 7% são idosos.
As famílias listadas têm na sua composição familiar bem variada, sendo
em sua maioria com 2Ook formada por 3 (hês) pessoas, nessa composiçáo
57% apresenta 1 (uma) criança, 260/o 2 (duas\, e com 11% 3 (crianças), quanto
ao número de idosos 97% possui 01 (um) e com 3% 2 (dois) idosos, já ao
funcionários públicos e com 1olo lavrador. Quanto ao estado civil 64% das
pessoas chefes dê família são solteiros, 22o/o sâo casados e 14% viúvos (as).
Número de pessoas com deficiência 57o corresponde ao í (um) deficiente por
família. A maioria das famílias correspondente a 43o/o apresenta uma renda
média de um salário mínimo.

63
/uí"fu

Etimologia da cidade de lmpe ratriz
Seu atual nome originou-se do segundo nome, que lmperatiz Carmélia, dado
em homenagem à lmperatriz Teresa Cristina. Com o tempo, sua denominação
foi sendo simplificada pela população que habitava o local onde hoje e a
cidade, havendo documentos anteriores à Abolição em que a vila é
mencionada simplesmente como lmperaúiz. A nomenclatura yila de
lmperatriz foi alterada oficialmente para lmperatiz pela lei provincial no 63í,
de 5 de dezembro de 1862

História

O surgimento de lmperatriz começou a ser desenhado nos fins
do Século XVI e inicio do Século XVll, com a iniciativa dos holandeses
puritanos, que, partindo. de Sáo Paulo, buscavam nos confins do Norte, a
riqueza, o desconhecido e a aventura. Enquanto os bandeirantes navegavam
da nascente em busca da foz, paralelamente as entradas governamentais e/ou
religiosas subiam o rio, tentando alcançar suas nascentes. Das entradas
que mais nos interessa foi a que se realizou no ano
realizadas,
de 1658 pelos jesuítas Padre Manuel Nunes e Padre Francisco Veloso, que
teriam sido os primeiros a utilizar o sítio onde hoje está lmperatriz'

a

A fundação de lmperaÚiz se deu em 16 de julhode 1852, três-anos
depois da pariida da expediçáo que saiu do porto de Belém, em 26 de
junho de tgag. f rei Manuel Procópio do Coração de leáo, capelão da
ãxpediçao, foi o fundador da povoação, que recebeu inicialmente o nome oficial
de Povoação de Santa Teresa do Tocantins'

Depoisdequatroanos,emlTdeâgostode1856,aleino398crioua
Viladelmperatriz,nomedadoemhomenagemàimperatrizTeresaCristina'
6
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Com o tempo, sua denominação foi sendo simplificada pela população,
havendo documentos anteriores à Abolição em que a vila é mencionada
simplesmente como lmperatriz.
Sua elevação à categoria de cidade e datada de 01 de abril de '1924, no
governo Godofredo Mendes Viana (Lei no. 1.179). lmperatriz, até então
permanecia em um isolamento secular, com um crescimento tímido e lento. O
início da transformação socioeconômica e do crescimento populacional se deu
a partir de 1953, com a construção de uma estrada que a ligou a Grajaú,
possibilitando o acesso à capital do estado, São Luís, e ao restante do
Nordeste brasileiro, o município de lmperatriz mantinha-se isolado por via
terrestre o que fez com que a população dobrasse em menos de cinco anos.

Para se ter uma idéia de quão pequena era a cidade antes da
transformação socioeconômica, de acordo com o recenseamento do IBGE de
1950, lmperatriz tinha apenas 50í5 habitantes, onde 3863 destes se
encontravam na zona rural. A construção da rodovia Belém-Brasília, a partir
de í958, no governo do presidente Juscelino Kubitschek, resultou num rápido
crescimento econômico e populacional do município a cidade dispunha apenas

de cinco estabelecimentos comerciais varejistas e um estabelecimento onde
vendia- se bebidas com alto teor alcoólico que mantinham transações com o
comércio de Belém, Recife, Fortaleza, Sáo Paulo, Rio de Janeiro e São Luís,
importando tecidos em geral, ferragens, estivas, miudezas e medicamentos.

A cidade contava ainda, com apenas dois dentistas, onze unidades
escolares, sendo sete do ensino fundamental comum, 03 do fundamental
supletivo e uma de ensino complementar. Destaque para o Educandário Santa
Terezinha, atual Escola Santa Terezinha, que foi a primeira escola a funcionar
regularmente no município. lmperatriz possui ainda, apenas um advogado em
exercício, uma agêncie postal telegráfica e âpenas um caminhão registrado na
Prefeitura Municipal. Em 1955 perdeu parte do seu território, para, com ele, ser
constituído o município de Montes Altos, que foi criado pela Lei no 1354 de 8 de
setembro de 1955, e cuja instalaçáo se deu a 22 de Dezembro do mesmo ano.
Localização
Com uma latitude de 5'31'33 sul e longitude de 47"28'33 oeste, localizase próximo à divisa com o Tocantins, num tenitório razoavelmente plano e
fértil, ao Sudoeste do estado, em uma altitude de 95 metros' em média.

So/o

os tipos de solos originais que constituem o município são o Latossolo
vermelho escuro: solos minerais profundos e bem drenados; as Areias
quartzosas: solos minerais, não hidromórficos, _ textura arenosa, pouco
desenvolvida e com baixa fertilidade natural e os Solos litoicos: solos rasos,
primários de
muito pouco evoluídos, apresentam teores baixos de materiais
fácil decomPosição.
7
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Vegetação

Do ponto de vista ecológico, lmperatriz apresenta uma

grande
plantas
diversidade de espécies de
e animais. Na região oeste do estado estáo
demarcados de 300 mil hectares de têrra referentes à Reserva Biológica do
Gurupi, que é o que restou da floresta amazônica no Maranhão. lmperatriz por
fazer parte dessa área recebeu o título de Poftal da Amazônia. Os tipos de
vegetação originais do município são a Floresta Amazônica e o cerrado, que
caracteriza-se por árvores baixas, de troncos retorcidos e cascas grossas,
espalhadas pelo terreno; as florestas ou matas, que caracteriza-se pelo
predomínio de árvores altas que crescem bem próximas umas das outras e os
plantas rasteiras,
campos, que caracterizam-se pela formação
predominando o capim e a grama também é comum encontrar plantas
carnívoras.

-./_
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Hidrografia

O município de lmperatriz é banhado pelo rio Tocantins, alem dos

riachos Cacau, o riacho Bacuri, Santa Teresa, Capivara, Barra Grande,
Cinzeiro, Angical, Grotão do Basilio e Saranzal. O rio Tocantins é um dos rios
mais importantes do norte brasileiro e como consequência, do município de
lmperatriz.

O Rio Tocantins é uma das fontes de pescados para a população, e
além disso, proporciona também oportunidades dê lazer para os
lmperatrizênses e a população dos municípios vizinhos, quando a partir de

julho, ao baixar de suas águas, faz-se surgir praias fluviais. As mais famosas
são as Praias do Cacau, do Meio, da Belinha e do lmbiral. O rio também é a
principal fonte de abastecimento de água do município.

Clima
O oeste maranhense, onde lmperatriz está inserida, está dentro da área
de atuaçâo do clima kopical subúmido com médias pluviométricas e térmicas
altas. As chuvas ficam mais distribuídas nos primeiros e últimos meses do ano'
mas o estado não sofre com períodos de seca. A temperatura média no
município oscila entre 26 e 27 graus. Nos meses de junho e julho são
frequentes temperaturas abaixo dos 16 graus nas madrugadas e durante o_dia
a temperatura quase chegar aos 40' graus. A media pluviométrica do municipio
e de i sg0 mm anuais, sêndo março o mês mais chuvoso (315 mm) e julho o
mais seco (7 mm).
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Area territorial
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Possui atualmente área total de 1.367,90'1 km2, ocupando a segunda maior
área do Estado. A área urbana totaliza apenas 15,4km2, sendo a 195o maior
área urbana do país e a 20 do estado do Maranhão.
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Limites
O município Íaz divisa ao Norte com os municípios de Cidelândia e São
Francisco do Brejão; ao Sul com Governador Edison Lobão; à Leste com Joâo
Lisboa, Senador
Rocque e Davinópolis
Oeste
os
municípios tocantinenses de
Tocantins, Praia
Norte, Augustinópolis e Sampaio.

La

Dem

São

e à
Miguel do
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A população do município de lmperatriz, de acordo com o último censo
realizado pelo IBGE - lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado
em

.
.
.
.
.
.
.
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de dezembro de 2010, apresenta os seguintes dados:l

População masculina: 119.230 habitantes - 48,16%,
População feminina: 128.323 habitantes - 51,84%,
Total das populações por gênero: 247 .553 habitantes - 100,00%.
Zona urbana: 234.671 habitantes -94,80o/o,
Zona rural: 12.882 habitantes - 5,20o/o,
Total da população do município: 247 .553 habitantes - í 00,00%.
Estimativa da população(Data de Ref.: 01/07/2012) realizado pelo IBGE e
publicado no D.O.U. em31l08l2O12: 250.063 habitantes

O surto de crescimento populacional oconeu principalmente a

partir
que
corta
o
Oeste
década de 1960 com a abertura das rodovias Belém-Brasília,
Maranhense no território do município, BR-226, que liga Teresina à Regiáo
Tocantina, e BR-222, que liga a região do Mearim às terras devolutas do Alto
Pindaré. A abertura, piçarramento e posterior asfaltamento das estradas
federais e estaduais permitiram mais fácil comunicação rodoviária entre
lmperatriz e Belém, São Luís, Anápolis, Brasília, Goiânia, Sâo Paulo, todo o
Centro-Oeste e o Nordeste, e facilitou muito a ocupação demográfica da
fronteira agrícola representada, na época, pelas terras devolutas e virgens da
pré-Amazônia maranhense.

Podemosdestacar,comofatoresdeterminantesdaocupação
oerográtúá de lmperatriz: posição S99q9fl9a. intermediária entre polos de

de
ãÀseúoUimento regional 1eêrcnieraéiliaTGoiânia); grande disponibilidade
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terras devolutas e de boa qualidade para cultivo agrícola; pauperismo secular
populações
semi-árido
Nordeste Oriental
(Piauí, Ceará, Pernambuco e Paraiba . Tal fato
uma das marcas da
centralizaçáo dos serviços da região sudoeste do estado em lmperatriz, que
levou a multiplicação das vilas e favelas na periferia do município.

das

do

do
é
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população de lmperatriz é de 320.203 habitantes, sendo assim a
segunda maior do Maranháo. Tal população encontra-se espalhada numa área
de 1.367,901 km2 o que lhe confere uma densidade demográfica de 180,97
hab./km'?. A sua área metropolitana Sudoeste Maranhense, composta por
lmperatriz e os municípios de Cidelândia, São Francisco do Brejão, João

(z
ru!r/.

Senador La Rocquel Davinópolis, Governador Edison Lobão, São
Miguel do Tocantins, Praia Norte, Augustinópolis e Sampaio, tem mais de
363.175 mil habitantes. Sua taxa de crescimento populacional é de -0,39% de
01.08.2000 à 01.04.2007, devido o desmembramento dos municípios
de Cidelândia, Davinópolis, Governador Edison Lobão, São Francisco do
Brejão, São Pedro da Agua Branca e Vila Nova dos Martírios, passando dos
Lisboa,

6.075, t 00 km2 para os atuais 1 .367,901

km'?.

Condição social
Socialmente, lmperatriz possui o segundo melhor IDH do Maranhâo. É
notável, nos últimos 30 anos, um crescimento desordenado da periferia com
aumento substancial do número de invasões e favelas (popularmente as vilas),
culminando com uma forte especulação imobiliária o que cria vazios de
urbanização dentro do perímetro urbano.

Urbanização e arquitetura

Avenida Bernardo Sayão em lmperatriz Maranhão
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Rua Bahia, bairro Juçara

lmperatriz tem característica e tamanho dignos de um centro regional,
apesar de possuir poucas avenidas amplas e largas. lmperatriz experimentou
um "boom" de desenvolvimento na década de 1960, década de 1970 e decada
de 1980 (como dito acima), sendo grande polo atrativo de empregos.
Nos últimos anos houve um grande crescimento de construções voltadas
e B, ultrapassando grandes quantias só na fase de
implantação. lsso se dá pelas seguintes razões: saturação dos grandes centros
próximos (que
não mais têm espaço para determinadas atividades
econômicas); da estabilidade econômica e aumento da renda da populaçâo
local, baixo custo de vida na cidade; incentivos municipais e estaduais.
Também pesa o fato de que na cidade exista pouquíssima concentraçáo de
indigentes e pedintes de rua se comparado aos grandes centros, que também
pesa na hora de atrair investidores. Os programas sociais dos governos
conseguiram amenizar a situação crônica enfrentada pelas famílias excluídas.

para as classes A

já

Entretanto a expansão horizontal da cidade acabou provocando baixa
densidade populacional, grandes distâncias, bairros com pouca infraestrutura,
além de inúmeros terrenos vagos. Entretanto, há estudos e até legislação
municipal (código de postura) que serão postos em prática para urbanizar os
vazios da cidade.
Está em fase final o projeto de urbanização da árêa central da cidade,
com a restauração da malha asfáltica das principais avenidas do centro da
cidade com recursos do município, a duplicação da avenida Pedro Neiva
(Babaçulândia) que liga lmperatriz ao municipio de João Lisboa pelo governo
do esiado, investimentos que já estão sendo executados como obras de
asfaltamento e instalação de rede de esgotos em alguns bairros mais afastados
do centro da cidade por parte do governo federal, verbas oriundas do PAC.
lmperatriz conta com diÍerentes centros, como por exemplo: Entroncamento
(Centro de oficinas e peças automotivas); Cenlr9 (Centro do coméÍcio em
Novo (Galpôes' garagens e
àeral); Distrito lndustrial (Fábricas); Maranhão.
e
ããpOl'ito. de empresas); üercadinho (Centro de Abastecimento de Frutas
se
mas
43
bairros,
úãiAurasl e Olaria (Cerámicas). Oficialmente, a.cidade tem
a 80 bainos'
contar as'subdivisões dos bairros, palaÍitas, favelas' chegam
11
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Além da divisão dada pelo IBGE em regiões como: Centro, Grande Bacuri
(Zona Oeste), Grande Conjunto Vitória ( Zona Sul), Grande Nova lmperatriz,
Grande Santa Rita (Zona Norte), Grande Vila Cafeteira( Zona Leste), Grande
Vila Lobão ( Zona leste), Grande Vila Nova e zona rural.
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Uma panorâmica da cidade de lmperetriz (MA), mostrando seu crescimento imobiliário.

As Secretarias de InÍraestrutura e de Planejamento Urbano e

Meio
postura
Ambiente estão iniciando a execução do código de
do município em
relação ao nivelamento e padronização das calçadas em lmperatriz, que gera
muita reclamação por parte de pessoas portadoras de necessidades
(cadeirantes) e até das pessoas normais, visto que há muita irregularidade nas
calçadas da cidade. A princípio, o projeto inicialmente contemplará apenas o
centro da cidade e posteriormente os bairros.

Regularmente é feito na cidade a renovação das pinturas das faixas de
pedestres, dos meios-fios nas calçadas, e pequenas obras nos cruzamentos de
ruas para o melhor escoamento da água da chuva, evitando alagamentos, que
são problemas constantes no município.

Administração
O poder político em lmperatriz é representado pelo prefeito, vice-prefeito
e secretários municipais. Para o prefeito criar alguma lei, é preciso a aprovação
do Poder Legislativo, sendo este composto pela Câmara dos Vereadores. A
gestão do prefeito torna-se mais fácil quando recebe apoio dos vereadores.
São símbolos oficiais do município o brasão, a bandeira e o hino.

lmperatriz conta com o segundo maior colégio eleitoral do estado
do Maranháo. seu eleitorado total e de 149.541 mil eleitores. Pertence a
Comarca de lmperatriz.
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Orgãos públicos
Poderes
Legislativo

O poder legislativo em lmperatriz é

representado pela Câmara de
Vereadores, que sáo responsáveis pela apreciação e aprovação de leis
municipais além da realização de audiências públicas. O município é
representado por um total de

2í

vereadores.

Executivo

do município de lmperatriz é representado pelo
prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, seguindo o modelo proposto
O Poder Executivo

pela Constituição Federal.

A prefeitura, atualmente, é composta por 20 secretarias, que seguem:
Secretaria da Fazenda e Gestâo Orçamentária; Secretaria da Mulher;
Secretaria de Administração e Modernização; Secretaria de Agricultura,
Abastecimento e ProduÉo; Secretaria de Comunicaçáo; Secretaria de
Desenvolvimento Econômico; Secretaria de Desenvolvimento Social;
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer; Secretaria de Governo e Projetos
Estratégicos; Secretaria de lnfraestrutura, Transporte e ServiÇo Público;
Secretaria de Juventude; Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente,
Secretaria de Saúde; Secretaria de Trânsito. Existe também uma secretaria
especial que cuida dos assuntos ligados a cultura, que é a Fundação Cultural
de lmperatriz.
As superintendências do município são: Superintendência de Tecnologia
Turismo (SUTUR) e
lnformação (STl); Superintendência
Superintendência de Desportos e Lazer (SUDEL). A Assessoria Juridica de
lmperatriz (AJIMP); Controladoria Geral do Municipio (CGM); Procuradoria
Geral do Município (PGM); Ouvidoria Geral do Município (OGM); Comissão

de

da

Permanente

de

Licitação (CPL); Cerimonial Municipal

de

imperatriz e

Patrimônio Municipal de imperatriz são órgãos ligados à prefeitura que auxiliam
na gestáo do municíPio.
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Judiciário
Imperatriz conta com vários órgãos do Poder Judiciário Estadual
(Tribunal e Justiça do Estado). lmperatriz conta com a Subseção Judiciária de
lmperatriz (TRF 1" Região), Juizado Especial Federal (Adjunto da Subseçáo
Judiciária de lmperakiz), Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais
Criminais, Promotoria de Justiça da Comarca de lmperatriz, Procuradoria da
República no Município de lmperatriz (Ministerio público federal) e Juízes de
Direito (Fórum Ministro Henrique de La Rocque).

Procuradoria geral do município

1J
/üs.,L

A Procuradoria Geral do Município é o órgão da estrutura organizacional
da Prefeitura incumbido de assessorar a Administração Municipal em assuntos
de natureza jurídica e de representar o Município judicial e extrajudicialmente
em quaisquer situações em que ele seja parte.

A visâo da Procuradoria visa a regularização dos atos administrativos,
atualização da legislação municipal, prática de atos administrativos preventivos

patrimônio público, prestação de assessoria consultiva a todas as
secretarias e ao gabinete do prefeito visando evitar que atos administrativos

do

sejam contestados, aumento da arrecadação municipal.

Ouvidoria do município

A Ouvidoria Geral da Prefeitura Municipal de lmperatriz é a instância
administrativa responsável por acolher reclamações, elogios, críticas e
sugestões dos cidadãos quanto aos serviços e atendimentos prestados, pelo
governo municipal, suas secretarias e demais órgão Municipais. Tem como
objetivo a integração entre a sociedade e todos os órgãos do municÍpio,
perseguindo uma melhor qualidade dos serviços públicos, prestados pela
prefeitura. Por determinaçáo do atual Prefeito Municipal de lmperatriz, atua
também na resolução e mediação de conflitos que envolvem munícipes e
servidores.
CONSELHOS MUNICIPAIS

Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMMAM
Expediente e Atendimento
Rua Simplício Moreira, 1478 -20 piso - Centro, CEP 65.901490 - lmperatrizMA

Conselho Municipal da Cultura
Expediente e Atendimento
Rua Luís Domingues, 650

-

Centro, CEP 65.900-000 - lmperatriz-MA
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Conselho Municipal de Contribuinte
Expediente e Atendimento
Rua Godofredo Yiana7221738

-

Centro, CEP 65.901490 - lmperatriz-MA

Conselho Municipal de Regularização Fundiária Urbana
Rua Godofredo Viana, 201-A - Centro, CEP 65900-440 - lmperatriz-MA

12

Conselho Municipal da Cidade
Expediente e Atendimento
Rua Jabaquara, 44, Parque das Estrelas CEP 65.912-193 lmperatriz - MA

/_t/,1-

Conselho de Alimentação Escola
Rua Cel. Manoel Bandeira, 596 Nova lmperatriz CEP 65.900-000 lmperatriz MA

Conselho Municipal do FUNDEB
Rua Rui Barbosa, S/N, Centro CEP 65.912-193 lmperatriz - MA

Conselho Municipal de Educação
Rua Luis Domingues, 650, Cenko CEP 65.912-193 lmperatriz - MA
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM
Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador CEP 65.912-'t93 lmperatriz

-MA
Conselho Municípal de Saúde de lmperatriz
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa,47 - Centro CEP 65.903-270 lmperatriz - MA

Economia
Trabalho e Renda
Como ainda náo se sabe a população economicamente ativa (PEA) e o
potencial de consumo do Município e sua regiáo, sequer pode-se alegar
tecnicamente falta de mercado, descontado o consumidor externo, que passa
aqui em ruzâo de turismo de negócios, de eventos ou do ecoturismo. De um
modo geral, a maior parte da máo-de-obra ativa do município é absorvida pelo
setor terciário (comércio de mercadorias e prestação de serviços). A
construção civil também desempenha papel muito importante na economia
local. Segundo o IBGE (Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2007) o
município tem 5.468 empresas cadastradas, 37. 150 pessoas empregadas,
30.768 pessoas assalariadas, tendo como Salário medio mensal o valor de 1,8
Salários mínimos.

crescimento atual faz com que a cidade possa ter
condiçÕes de oferecer mais empregos, mas tem como desafio crescer de forma
planejada sem que esse boom se tome uma catástrofe social e tire um dos
principais chamarizes para o investimento: a qualidade de vida. Um exemplo

O cenário de
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otimista pode ser observado nos supermercados populares distribuidos pelos
bairros da cidade. Famílias de baixa renda movimentam o comércio local,
reflexo do momento de prosperidade da populaçáo local. A construção dos
novos shoppings centers na cidade deve gerar grandes quantidades de postos
de empregos.

lnfluência

e de serviços, no
qual se abastecem mercados locais em um raio de 400 km, e forma
Imperatriz apresenta-se como entreposto comercial

Y3
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com Araguaína-TO, Marabá-PA, Balsas-MA e Açailândia -MA, uma importante
província econômica. O município situa-se na área de influência de grandes
projetos, como a mineraçáo da Serra dos Carajás (Marabá/Paraupebas), a
mineração do igarapé Salobro (Marabá/Paraupebas), a Ferrovia Carajás/ltaqui,
a Ferrovia Norte-Sul, as indústrias guzeiras (Açailândia), a indústria de celulose
da Suzano Papel
Celulose (lmperatriz), que pela proximidade destes
projetos, de algum modo condicionam seu desenvolvimento.

e

Ciência e Tecnologia

Campus Universitário da Universidade Federal do Maranhâo em lmperatriz (MA), bairro Bom
Jesus.

lmperatriz vem se tornando conhecida nacional e internacionalmente
como um importante centro de produçâo e difusão de conhecimento cientifico,
um dos motivos e a UFMA (Universidade Federal do Maranhão) e o lnstituto
Federal de Educaçáo Ciência e Tecnologia do Maranhão(IFMA).lsso fez da
cidade uma alternativa para investimentos no país.

Polo Universitário
A cidade de lmperatriz hoje conta com várias Universidades:

lnstituto Federal do Maranhão - IFMA
Cursos:

.

Ciências da Computação Bacharelado;
16
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Física Licenciatura;
EngenhariaElétricaBacharelado.

Universidade Federal do Maranhão - UFMA (com 2 campi)
Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia (CCSST)
A Universidade Federal do Maranhão já atua na cidade lmperatriz desde
a década de 80. Os primeiros cursos a entrarem em funcionamento no campus
foram Direito e Pedagogia, implantados no ano de 1980, por meio da política
de expansáo e interiorização da Universidade. Em 1993 o campus passou a
oferecer também o cursg de Ciências Contábeis.

7y
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O campus de lmperatriz da UFMA foi elevado à condição de Unidade
Acadêmica em 02 de dezembro de 2005, de acordo com a Resolução no 83,do
Conselho Superior Universitário (CONSUN), se denominado a partir de então
de Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia (CCSST).

Na última decada, o campus vem passando por um processo de
expansão e consolidação. No ano de 2006, o Centro recebeu mais três
cursos: Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Enfêrmagem
e Engenharia de Alimentos. Em 2010, os cursos de Licenciatura - Ciências
Humanas e Ciências Naturais foram incluídos na grade de graduações
oferecidas no Centro, totalizando oito cursos de ensino superior, que têm
principalmente
estudantes
do Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins.

atendido a

demanda

de

Em 2012 ainda, foram implementados os dois primeiros cursos de pósgraduação em nível lato sensu: Especialização MBA em Auditoria e Perícia
Contábil e Especialízação êm Controladoria. Nesse mesmo ano, o MEC
aprovou a criação de 80 vagas para o curso de Medicina para o Campus da
UFMA- lmperatriz.
A Unidade também conta com um Campus Avançado, que abrigar os
cursos da área de Ciências, Saúde e Tecnologia. O novo predio, situado no
bairro do Bom Jesus, dispoe de laboratórios, salas de aula e biblioteca
direcionados para atender as demandas dos cursos de Enfermaaem.
Engenharia de Alimentos, Ciências Naturais e filedicina.

Em 20't3 foi aprovado o primeiro mestrado da cidade, oÍerecido pela
UFMA, o Programa de Pós-graduação em Ciências dos Materiais. Em 28
de maio de 2015 foi defendida a primeira dissertação de mestrado do programa
com o título Sais de L-Histidina: crescimento e caracterização por Difração
de Raios-X.

Preocupados com

o

tripé de Ensino, Pesquisa

e

Extensão,

a

universidade também desenvolve projetos de pesquisa e extensáo, como meio
de contribuir com o desenvolvimento cientÍfico e servir a sociedade do Sul do
Maranhão.
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Universidade Estadual da Região Tocantina - UEMASUL

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

AdministraçãoBacharelado;
AgronomiaBacharelado;
CiênciasBiológicasLicenciatura;
EngenhariaFlorestalBacharelado;
Física Licenciatura,
Geografia Licenciatura;
HistóriaLicenciatura;
Letras - Língua Portuguesa Licenciatura;
Letras - Língua Portuguesa e lnglesa Licenciatura;
MatemáticaLicenciatura;
MedicinaVeterináriaBacharelado;
Pedagogia Licenciatura,
QuímicaLicenciatura.
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Unidade de Ensino Superior do Maranhão (IESMA/UNISULMAI
Graduação
Administração Bacharelado;

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

Ciências Biológicas Licenciatura;
Direito Bacharelado;
Educação Física Bacharelado;
Educação Física Licenciatura,
EnfermagemBacharelado
FisioterapiaBacharelado;
Nutrição Bacharelado;
PsicologiaBacharelado
Serviço Social Bacharelado;
Tecnologia em Estética e Cosmética.

Universidade do CEUMA (UNICEUMA)

.
.
.
.
.
.
.
.
.

AdministraçãoBacharelado;
Arquitetura e Urbanismo Bacharelado;
Biomedicina Bacharelado;
Ciências Contábeis Bacharelado;
EnfermagemBacharelado;
Engenharia Civil Bacharelado;
Engenharia de Produção Bacharelado;
Odontologia Bacharelado;
PsicologiaBacharelado.
1B
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Devry - Faculdade de lmperatriz (FACIMP)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Administração
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Direito
Enfermagem
Farmácia
Odontologia
Pedagogia
Sistemas de lnformação
Tecnologia em Marketing

l
2.
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Hospital Escola da FACIMP
Fazenda Escola da FACIMP

Faculdade de Educação Santa Teresinha - FEST
Graduaçáo

.
.
.
.
.

CiênciasEconômicasBacharelado,
Direito Bacharelado,
Filosofia Licenciatura;
Pedagogia Licenciatura,
Teologia Pastoral Bacharelado.

Faculdade Pitágoras lmperatriz

.
.
.
.
.
.
.
.
.
'.
.

AdministraÇãoBacharclado;
Arquitetura e Urbanismo Bacharelado;
Educação Física Licenciatura;
Engenharia Civil Bacharelado;
Engenharia de Produção Bacharelado;
EngenhariaElétricaBacharelado;
EngenhariaMecânicaBacharelado;
FarmáciaBacharelado;
OdontologiaBacharelado;
Serviço Social Bacharelado.
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos;
Tecnologia em Redes de Computadores;
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lnstituto de Ensíno Superior do Sul do Maranhão - IESMA

.
.
.

Licenciatura Plena em Filosofia
Bacharelado em Ciências Religiosas
Bacharelado em Teologia

Ik

Universidade Metodista - Polo lmperatriz

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Administração
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Ciências Sociais
Gestão Ambiental
Gestão Financeira
Gestâo Pública
Gestão de Recursos Humanos
Logística
Marketing
Processos Gerenciais
Pedagogia
Teologia
Teologia (lntegralização de Créditos)
Matemática
Gestáo de Seguros
Gestáo Portuária
Segurança Pública
Gestão Comercial
Ciências Contábeis
Gestão da Tecnologia da lnformação
Letras - Língua Portuguesa

Faculdade Damásio de Jesus - DeVry Brasil - Polo de lmperatriz
Graduação:
Pós-graduação:

.
.
.
.
.

DireitoConstitucional
Direito de Família e SucessÕes
Direito Processual Civil
Direito do Consumidor
Direito Penal
20
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Direito Processual Penal
Direito Civil e Empresarial
Direito do Trabalho e Processual do Trabalho
Direito Tributário
Direito Público
Direito Público com Ênfase em Gestão Pública
DireitoPrevidenciário
Direito Digital e Compliance
Direito lnternacional
Direito Notarial e Registral
RelaçÕes lnternacionais
MBA em Gestão Executiva

Y8
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Turismo

,

Panorámicã da Avenida Beira Rio
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lmperatriz consolida-se como destino para o turismo de negócios, de
eventos, de lazer e ecoturismo. lmperatriz é a principal porta de entrada e o
mais seguro ponto de apoio para a região turística estadual classificada como
"Polo das Aguas, Cachoeiras e Chapadas". A par disso, cumpre atentar para o
caráter estratégico de lmperatriz como cidade polarizadora de uma vasta
região, de geografia interestadual, abrangendo, além do sudoeste do Maranháo
e norte do Tocantins E um extenso e amplo espaço já avalizado pela
população como área de lazet, cultura, exercício físico (cooper, caminhadas) e,
à noite, bares e restaurantes, com comidas típicas.

Turismo local
Um dos mais modernos Parques Aquáticos do Maranhão está em
lmperatriz. O Freitas Parque Aquático localizado as margens da BR0í0 próximo ao Parque de exposiçÕes com quase cinco anos de fundação e
um público variado, hoje com mais de 30.000 sócios. Há também diversas
pousadas às margens do Rio Tocantins, e diversos clubes recreativos. No
período de veraneio surgem as praias no Rio Tocantins, que contam com uma
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grande estrutura de limpeza, segurança (em terra e água), iluminação, palco e
quadras de areia.

Há também diversas casas noturnas, boates, casas de

shows,
barzinhos, restaurantes de comidas típicas (Chinesa, Japonesa e ltaliana) além
da cozinha contemporânea e de pratos finos. As principais casas de shows são
a AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) e a Arena de Shows do Parque
Exposições. Além desses, tem diversas churrascarias, pizzarias,
lanchonetes, sorveterias e vários outros estabelecimentos relacionados a
gastronomia.

de

Atualmente

em lmperatriz existem 3 Shoppings em

funcionamento
(Timbira Shopping, lmperial Shopping e Tocantins Shopping), com 2
pavimentos, '107 lojas e estacionamento subterrâneo. Está previsto também o
inicio das obras de construção do Shopping Popular de lmperatriz, localizado
no centro da cidade, com 90 lojas.

Turismo contemplativo
No Sul do Maranhão e próximo a lmperatriz destacam-se a Cachoeira
das Três Marias, Cachoeira do Macapá, Parque Ecológico Santa Luzia e
o Parque Nacional da Chapada das Mesas. Na região encontram-se outros
pontos turísticos como Cachoeira do Cocal e Frutuoso (Riachão), Cachoeiras
do ltapecuru e Cachoeira da Pedra Caída (Carolina). No lazer destaca-se a
descida de boia do Rio Balsas, Beira Rio, Ponte de Madeira do Rio Balsas,
Ponte de Madeira do Rio Maravilha.
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Cachoeira de São Romáo em Carolina
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Cachoeira da Pedra CaÍda em Carolina

Tuismo aquático
Na cidade além dos clubes e parques aquáticos, existem as praias no
período de veraneio, e também diversas ilhas e pousadas ao longo do Rio
Tocantins. Existem tambem vários banhos (balneários populares)como o porão
há 42 km de lmperatriz, e chama-se rio campo alegre lugar extraordinário para
desfrutar com a família, experimente a galinha caipira e desfrute de um banho
frio nas águas do rio campo alegre, além desse há o Túnel do riacho bananal
embaixo da ferrovia a 23 km do centro de lmperatriz, a praia do setor agrícola,
o bananal, a avenida Beira Rio que forma com o Rio Tocantins (que ela
margeia), um dos principais cartões de visita de lmperatriz.
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Rio Tocantins

Turismo de eventos
Em relação ao turismo de eventos, lmperatriz é dotada de um centro de
convençôes multiúso (para congressos, seminários, ciclos de palestras e
conferências, feiras e exposiçôes multissetoriais, treinamento de mão-de-obra
etc).
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Os principais eventos que acontecem na cldade são: Exposição
Agropecuária de lmperatriz (EXPOIMP); Feira da lndústria e Comércio de
lmperatriz (FECOIMP); Levada Elétrica (Micareta); Carnaila (Micareta);
Maranháo Forró Fest (Festival de Forró); Encontro de Estudantes de Direito da
grandes Juristas e
Participação
Região Tocantina (Seminário
o
Personalidades como
Professor Doutor Luís Flavio Gomes
Senadores Cristovam Buarque e Demóstenes Torres); Salão do Livro de
lmperatriz - SALIMP Feira de Ciência e Tecnologia - Sul do Maranhão que em
2009 reuniu trabalhos científicos de alunos vindos de sete estados (Maranhão,
Pará, Ceará, Tocantins,-Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul).

o
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Hotelaria
Em lmperatriz existem diversos hotéis de até 4 estrelas, os principais
são: Residence Hotel lmperatriz, Alçazar Palace Hotel, New Anápolis Hotel,
Advance Palace Hotel, Hotel Posseidom, Hotel São Luís, Hotel Presidente e
Schalon Hotel,Hotel lmperial e Hotel Stay inn. Além do serviço de hotelaria,
lmperatriz oferece um ótimo serviço de aluguel de automóveis, contando com
06 locadoras e 23 concessionárias de veículos, motos e caminhÕes das
principais marcas. Há também o serviço de táxi aéreo.

.#"
AV. Bernardo Saião

lnfraestrutura

de

variados serviços (restaurantes, padarias, confeitarias,
bancos, financeiras, órgãos públicos federais, estaduais e municipais, clubes,
hotéis, pousadas etc.) que apoiam a populaçáo de um modo geral. Além de
Dispõe

excelentes meios de acesso, visto que lmperatriz é cognominada "Metrópole da
lntêgraçáo Nacional", pela estrutura das vias de acesso, que se dão por meio
rodoviário; ferroviários; hidroviário e aeroviário.
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Terminal Rodoviário Governador Jackson Lâgo.

lmperatriz conta também com um eficiente sistema de abastecimento de
energia, através da Subestação da Eletronorte instalada no Distrito lndustrial
do Município e além de estar bastante próxima das hidroelétricas de estreito e
de serra quebrada. Também conta com sistema de coleta seletiva de lixo, feita
por caminhões compactadores que atendem a 80% da área do município com
o seu destino final adequado. Há também coleta de lixo hospitalar de
embalagens de agrotóxicos e de pÍodutos recicláveis.

O Bairro do Mercadinho é como se fosse um CEASA (centro de
abastecimento) da cidade, pois é o maior centro de abastecimento de
alimentos, verduras e frutas da cidade. É uma espécie de Central de
Abastecimento, onde encontra-se de tudo, desde frutas e verduras a todos os
tipos de alimêntos. Além disso, também é onde se encontra as distribuidoras
atacadistas que abastecem o comércio dos municípios vizinhos.
Além disso, o município conta com uma moderna rodoviária (construÍda
através de parceria entre governo do estado e a prefeitura de lmperatriz), em
substituição da antiga que sofria com problemas estruturais e de logística,
sendo transferida para uma nova localização (se encontrando agora na Rod.
Br-010, s/n, Centro), desafogando o conturbado trânsito da cidade, dando
total liberdade para os ônibus transitarem livremente.
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Agências Bancárias
3 Agencias do Banco Bradesco
4 Agencias do Banco do Brasil
1 Agencia do Banco do Nordeste
'l Agencia do Banco ltaú
't Agencia do Banco Real
1 agencia do BASA - Banco da Amazônia
1 Agencia do BBV - Banco Bilbao Vizcaya
2 Agencia da CEF - Caixa Econômica Federal
'1 Agencia do FINASA - Banco Mercantil de Sáo Paulo
1 Agencia do HSBC - BAMERISDUS

Locadoras de Veículos
LocalizaRent a Car - Fone: (99) 35244507
lmperavel Veiculo - Fone: (99) 3525-6667
lnterlocadora - Fone: (99) 3525-3050

Saúde
Hospital Municipal de lmpentriz
Rua Benedito Leite entre Pará e Amazonas
Fone'.3524-97O7
Hospital São Rafael
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1178
Fone: 3525-3370
Hospital Unimed
Rua 15 de Novembro, Praça da Meteorológia
Fone: 3527-0060
Hospital lnfantil de lmperatriz
Rua Luís Domingues com rua Pará
Fone:3582-2162
Hospital das Clínicas
Rua Luís Domingues, 1385
Fone: 3525-3344

Energia Elétrica
A energia elétrica do Município é fornecida pela CEMAR - Companhia
Energetica do Maranhão S.A. Pesquisa realizada pela Subsecretaria Estadual
de Saúde indica que 97,07% dos domicílios urbanos possuem energia elétrica.
Os principais povoados e alguns imóveis rurais são servidos por energia
elétrica.
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Telefonia
Atualmente em lmperatriz a Telemar e a Embratel é quem opera o
sistema de telefonia convencional e a Amazônia celular, Oi, Vivo e Tim, o
sistema de telefonia celular. A Telemar tambem dispoe de postos telefônicos e
telefones públicos instalados no município.

Jornais
Jornal Capital
Jornal Tribuna do Tocantins
O Estado do Maranhão
O Progresso
A Tribuna
O lmparcial
Jornal Pequeno
Folha do Dia

g5
/Y.,L

Televisão
Band
Rede Vida
Rede Globo (Mirante)
Rede TV (Capital)
Rede Record (Nativa)
SBT (Difusora Sul)
TV Nordeste (Canal 21)
CNT (Tocantins)

Rádio
Rádio lmperatriz AM
Mirante FM
Mirante AM
Nativa FM
Rádio Capital FM
Rádio Terra FM
Difusora Sul FM
Diversas rádios comunitárias

Rede de água
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abastecimento de água potável está sob a responsabilidade da
CAEMA - Companhia de Agua e Esgotos do Maranhão, sob a supervisão da
FNS - Fundaçáo Nacional de Saúde.
A captação é realizada diretamente no Rio Tocantins. 0 sistema conta
com dois reservatórios de água tratada com capacidade total de 35.700.000
Lts. 0 sistema de distribuição tem capacidade instalada para 5.390m3 sendo 3.
000m" por reservatório téneo e 2.390M3 por reservatório aéreo. Na área rural a
CAEMA atua com a implantação de poços artesianos, rede de distribuição e
pequenos reservatórios.

O

Rede de Esgoto
A rede de esgoto foi implantada pelo DNOS - Departamento Nacional de
Obras e Saneamento. A manutenção e ampliação da rede de esgoto sanitário
foram transferidas para a CAEMA. A extensão da rede é de 120 km A
capacidade da rede foi projeta para 9.018 ligações domiciliares, porém o
número de ligaçÕes atual é maior que 30.000 ligações.
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No projeto da rede de esgoto estava prevista a execuçáo de uma lagoa

de estabilização. Porém, devido ao custo de desapropriação e a falta de
recursos disponíveis a proposta foi abandonada. A solução adotada foi o
lançamento dos dejetos sanitários in natura no Rio Tocantins.

Educação
Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Humano (2000), o
contingente de alunos matriculados no Ensino Fundamental (1o grau) é de
67 .614, sendo 12,28o/o em instituiçôes particulares , 57 ,85% municipais e
29,87o/o estaduais. Em nível de Ensino Médio e Ensino Supletivo, o número

lotaliza 13.462 alunos, sendo 20,81% em escolas particulares,

1

,43o/o

municipais, 71,78o/o estaduais e 5,99% federais.
O número total de escolas no municÍpio é de 208, sendo 4'! particulares,
139 municipais e 27 estaduais. O município também conta com vários campus
universitários. Que já foram elencados acima.

Eventos culturais e de negócios
Em lmperatriz os principais eventos culturais e de negócios sáo
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Touro Metalizado. Estátua em frente âo Parque de Exposições Lourenço Viera da Silva
lmperatriz Maranhâo.
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Cavalgada e Exposiçâo Agropecuária de lmperatriz (EXPOIMP);
Carnaval da Gente (Concurso de Blocos de Rua);
Concurso de Marchinhas Carnavalescas;
Levada Elétrica (Carnaval fora de época);
Maranhão Forró Fest (Festival de Forró);
Hell Rock Festival, Metal Chaos (Festivais de rock);
Encontro Nacional de Som Automotivo;
Feira de Móveis (MOVELNORTE);@
Feira do Comércio e lndústria de lmperatriz (FECOIMP);
Expofestas (Feira de Eventos);
Salão do Livro de lmperatriz (SALIMP);
Arraiá do povo festeiro, Arraiá da Mira (Festas Juninas);
Feira de Ciência e Tecnologia - Sul do Maranhão (FECITEC);
Festejos de Nossa Senhora de Fátima;
Festejos de Santa Teresa D'Avila;
Festival da Música de lmperatriz (FMl);

Além destes, também existem diversos êventos de caráter religioso na cidade,

como procissões, quermesses, ?estejos

e

encontros.

Há também

as

comemoraçôes nacionais e locais, como o aniversário da cidade.

Es

os de cultura e e

osr ão
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Praça Pedro Américo, bairro TÍês Poderes em lmperatriz Maranháo
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Pessoas fazendo a tradicional caminhada na Avenida Beira Rio em lmperatriz Maranhão

Os espaços para exposiçáo de movimentos culturais são o Teatro
Ferreira Gullar, a Casa do Artesão, a Acadêmia lmperatrizense de Letras, o
Centro de Convenções de lmperatriz, a Praça de Fátima, a Praça da Cultura
Renato Cortez Moreira, Praça Pedro Américo, a Avenida Beira Rio entre
outros.
Cinemas
lmperatriz hoje tem três shoppings: Timbira Shopping, Tocantins
Shopping e lmperial Shopping. Apenas dois deles contam com o uso de
cinema para filmes, já que a sala de cinema do Timbira Shopping é usada para
realização do programa Estudio R, apresentado por Raphael Pinto, integrante
da companhia de teatro Okazajo. Os cinemas são: lmperacine, que conta com
quatro salas de cinema, onde uma delas é 3D, e o CineSystem, que tem 5
salas de cinema, onde 2 são 3D.

Vida noturna
lmperatriz possui diversão para os mais diversos públicos e sua vida
noturna é muito rica e movimentada, tendo várias opçôes para sair na cidade,
especialmente nos fins de semana.
Para o calor do fim da tarde há vários bares espalhados pela cidade, um
para cada tipo de gosto, especialmente regional. Mas há baladas variadas
tambem: boates, shows e festas temáticas. A noite vem crescendo cada vez
mais com a inauguraçáo de novos bares e casas noturnas. Há ainda os
restaurantes e vários destes servem variados tipos de comida, possuindo
também a opção de rodízios, principalmente nas pizzarias, cantinas de
massas. Na cidade há vários estabelecimentos que váo de bares, choperias,
lanchonetes até restaurantes de comidas estrangeiras.
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5. O EMPREENDIMENTO
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Residencial Teotônio Vilela l, encontra-se localizado na Avenida
Universidade, no Bairro Bom Jesus, próximo a Avenida Pedro Neiva de
Santana nas mediações do Novo Campus da Universidade Federal do
Maranhão Campos Avançado (UFMA). Próximo ao empreendimento é ligado à
trama urbana vizinho de bairros já estruturados Vila Nova, Vila Lobão, Parque
Sanharol, Vila Fiquene, Dom Felipe Gregory, Recanto Universitário, Parque
Santa Lúcia, Parque das Palmeiras, Vila Redenção, Parque Amazonas e Vila
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Cafeteira com isso o Empreendimento tem em seu entorno equipamentos
urbanos, transportes coletivos em ume área residencial onde foram construído
920 unidades residenciais, sendo 500 imóveis no Teotônio Vilela I e 42O do
Teotônio Vilela ll.
Os lmóveis possueírÍ uma área de 128m2, as casas possuem sala,
cozinha, banheiro e dois quartos. Algumas contam com rampas e banheiros
adaptados para pessoas com deficiência. Dependendo da renda mensal de
cada beneficiário, as prestaçôes variam de R$ 25 a 80,00 reais mensais ao
longo de 120 meses. Das 920 unidades habitacionais cerca de 5% foram
destinadas a deficientes físicos, com adaptaçÕes em todos os cômodos.

qú

lk6
Éjú;.-ri

Tü

&lrlr;,, :';-ru,-l;i,,

n

lll

1,.:.

llrlllr

J-)

;t-t

r/t

v

15J r
llf,-lllra (Casa
IUIrrha lricla

lh
I

(//
.ô

,}

u)

\a-r

§$à,

,&i:

lltinfra Casa
llrlinha \,lcla

Í

O Empreendimento encontra-se em uma área residencial de tipologia
horizontal, com residências uni familiares. Com ruas de pavimentação asfáltica.
O Teotônio Vilela I e servido por energia eléhica da CEMAR e rede de
água. telefone e coleta de lixo e rede de esgoto.
Possui uma linha de Ônibus que liga a residencial ao centro da Empresa
RATRANS.

Escola
O Empreendimento é coberto pelas seguintes escolas:
a

Escola Municipal da Amizade em lmperatriz
Rua da amizade s/no - Bairro Bom Jesus
Atende a pré-escola e Ensino Fundamental regular
Escola faulo Freire
Avenida Pedro Neiva de Santana s/n- Parque Amazonas

a

Escola Madalena de CANOSSA
Avenida Tapajós s/n -Parque Sanharol

a

Escola Marly Sarney
Rua Raimundo de Moraes Barros, 377-Yila Redenção

a

Escola Chapeuzinho Vermelho
Avenida Paulo Afonso, no180- Santa Lúcia

a

Escola Lago do Cisne
Rua Hermes da Fonseca, no'l005

-

Vila Redenção

o

Creche Aliancinha
Rua Xingu, s/n- Parque Santa Lúcia

a

Creche Municipalizada Maranhão do Sul
Rua Machado de Assis, no8- Parque Sanharol

.

I

Escola Madalena de CANOSSA - Av. Tapajós, 233 - Parque Santa
Lucia, lmperatriz - MA, 659't2-305

.

Ensino Requler:
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Ensino Regular Fundamental, Anos Finais
Ensino Regular Fundamental, Anos lniciais
Educação de Jovens e Adultos:
Eja, Anos Finais, Presencial

.
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Escola Municipal Paulo Freire

Av. Pedro Neiva de Santana, 1 í 99-í 335 - Parque das Palmeiras
Ensino Reoular:
Pré-Escolas De Meio Período
Ensino Regular Fundamental, Anos Finais, Meio Período
Ensino Regular Fundamental, Anos lniciais, Meio Período
Educação de Jovens e Adultos:
Eja, Anos Finais, Presencial

Atividade Complementar:
Apoio Escolar Em Letramento E Alfabetização
Apoio Escolar Em Línguas Estrangeiras E lndígenas
Apoio Escolar Em PortuEuês
Colégios Com Banda Fanfarra E Percussáo
Colégios Com Danças
Colégios Com Leitura E Teatro
Colégios Com Voleibol, Basquetebol, Handebol, NataÉo
Colégios Com Laboratórios, Feiras E Projetos Científicos
Colegios Com Peti
Atendimento Educacion al Esoecializado (AEE):
Cursos De Libras
Cursos Da Língua Escrita Para Alunos Com Deficiências
Cursos De Uso Da lnformática Acessível
Cursos De Comunicação Alternativa E Aumentativa
Cursos Do Uso De Recursos Opticos E Não Opticos
Cursos De Uso Do Soroban
Cursos Para Autonomia Na Escola
Cursos Para Alunos Com Deficiências
Cursos Para O Desenvolvimento De Processos Mentais

.

Escola Municipal Pedro Abreu

Rua Coronel Lisboa S/N em Frente Pça Davi Alves Silva - Vila Fiquene - Zona
Urbana, lmperatriz - MA, 65903-1 10
Ensino Reqular:
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Ensino Regular Fundamental, Anos Finais
Ensino Regular Fundamental, Anos lniciais
Educação de Jovens e Adultos:
Eja, Anos Finais, Presencial

Colégio Estadual Caminho do Futuro - Rua Álvaro Pereira, 800, Vila
Nova
Ensino Reqular: Ensino Médio

4y
/utf-

Educação de Jovens e Adultos: Eja, Anos Finais, Supletivo

a

Faculdade FACIMP - Av. Prudente de Morais, s/n - Parque Sanharol,
lmperatriz - MA, 65900-000

Graduaçôes:
AdministraÇão
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Direito
Enfermagem
Farmácia
Normal Superior
Odontoloqia
Pedaqoqia
Sistemas de lnformacão .lGestão de Finanças e Proietos
Análise dê Sistemas
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Escola da Amizade s/no Bairro Bom Jesus com 350 alunos funcionando a préescola e Ensino Regular Fundamental

I

Transporte Escolar para as crianças do Teotônio Vilela e o entrono do bairro
Bom Jesus para a Escola Municipal da Amizade
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Posto de Saúde Bom Jesus
Localizado na Rua da Amizade, no30 bairro Bom Jesus

Oferece vacinação, consulta com enfermagem todos os dias, médico Clinico
Geral de segunda a quinta feira pela manhã e tarde (encaminhamento para
especialidade para o posto de saúde da Vila Lobáo), pré-natal toda terça-feira,
encaminhamento para o serviços odontológicos nos posto de saúde do bairro
Camaçari e Vila Lobão. Possui sala de nebulização, sala de curativos e
Farmácia Básica.

Comércio
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Casa de carne localizado na Avenida Universidade esquina com Rua Adalberto
Franquile (em frente ao empreendimento)
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Oficina de Bicicleta - localizado na rua Renato Moreira esquina com a Rua
Adalberto Franquile

Centro de Treinamento Anajás

-

Localizado na Avenida Universidade

Estr. Centro de Treinamento Pará Bom Jesus, 902
MA

- Bom Jesus, lmperatriz -

Espaço da lgreja Católica para uso de retiro, cursos e treinamentos. Local com
alojamento, refeitório, salão de eventos e etc.
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Mercearias Alves

-

Localizados na Avenida Universidade no37

lgreja Católica Jesus de Praga
Localizada na Rua da Amizade, s/no Bairro Bom Jesus

)",
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I
lgreja Evangélica Assembleia de Deus

-

Congregação Rio Jordáo

41,

0r
\!/

ftà

\44r

flrllnha Casa
lliiÍrlaa l,ida

I

L

i
a

i.y

Localizado na Rua Horizino no23
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Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

-

Bom Jesus de 7

a 14 anos e de í5 a 17 anos. No qual possuem í42 crianças inclusive os
usuários desse programa são do Teotônio Vilela. Ofertando além da
metodologia do programa aulas de capoeira, música,, dança, esporte,
reciclagem e teatro.
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Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS Bom Jesus ( funcionamento de
08:00 horas as 17:00 horas)
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Oferece o Programa de Atençáo lntegral a Família (PAIF)

Serviço de Convivência e Fortalecimênto de Vínculos (SCFV) de 0 a 06 anos, de
07 a 14 anos, de 15 a 17 anos e para a Pessoa ldosa.
Oferece o Cadastro Único desde a Carteira de Passe Livre para o ldoso, como o
Programa Bolsa Família e os demais serviços oferecido pelo Programa

r

Oferece cursos profissionalizantes como: desinh sobrancelhas,

depilaçá:,

/C0.

/w,w

estética,limpeza de pele, curso de ovos de páscoa.
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Quadra esportiva do CRAS Bom Jesus

Segurança
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de Polícia Militar, Rua Xinguara, 1, Recanto Universitário
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lnformações sobre os Equipamentos comunitários nos bairros
próximos aos Empreendimentos: Bom Jesus
Esco/as
x

Google

R. Paulo Afonso, 437455 - Vila Nova, lmperatriz - MA, 65912-330. Ensino
Regular Fundamental, Anos lniciais, Meio Período

x
tí

Google

Escola Municipal Paulo Freire

Av. Pedro Neiva de Santana, 1 199-1335 - Parque das Palmeiras
45
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Ensino Reqular:

Pré-Escolas De Meio Período
Ensino Regular Fundamental, Anos Finais, Meio Período
Ensino Regular Fundamental, Anos lniciais, Meio Período
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Educação de Jovens e Adultos:
Eja, Anos Finais, Presencial
At iv i d a de Com p le m e ntÍt r :

Apoio Escolar Em Letramento E Alfabetizaçáo
Apoio Escolar Em Línguas Estrangeiras E lndígenas
Apoio Escolar Em Português
Colegios Com Banda Fanfarra E Percussão
Colégios Com Danças
Colégios Com Leitura E Teatro
Colegios Com Voleibol, Basquetebol, Handebol, Natação
Colégios Com Laboratórios, Feiras E Projetos Científicos
Colegios Com Peti
Atend imento Educacion al Especi alizadolAEEl
Cursos
C ursos
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos

De Libras
Da Língua Escrita Para Alunos Com Deficiências
De Uso Da lnformática Acessível
De Comunicação Alternativa E Aumentativa
Do Uso De Recursos Ópticos E Não Ópticos
De Uso Do Soroban
Para Autonomia Na Escola
Para Alunos Com Deficiências
Para O Desenvolvimento De Processos Mentais
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Escola Municipal Pedro Abreu

Rua Coronel Lisboa S/N em Frente Pça Davi Alves Silva - Vila Fiquene - Zona
Urbana, lmperatriz - MA, 65903-1 10

Ensino Reqular
Ensino Regular Fundamental, Anos Finais
Ensino Regular Fundamental, Anos lniciais

40y

EducaÇão de Jovens e Adullos;
Eja, Anos Finais, Presencial
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Escola Madalena de CANOSSA -Av. Íapajós, 233 - Parque Santâ Lucia, lmpêrâtriz - MA,

65912-305

Ensino Reqular:
Ensino Regular Fundamental, Anos Finais
Ensino Regular Fundamental, Anos lniciais
EducaÇão de Jovens e Adultos:

Eja, Anos Fínais, Presencial
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Colegio Estadual Caminho do Futuro - Rua Álvaro Pereira, 800, Vila Nova
Ensino Regqlai Ensino Médio
Educação de Jove ns e Adultos Eja, Anos Finais, Supletivo
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Faculdade FACIMP
Av. Prudente de Morais, s/n - Parque Sanharol, lmperatriz - MA, 65900-000
GraduaçÕes:
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Administracão
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Direito
Enfermaqem
Farmácia
Normal Superior
Odontoloqia
Pedaqoqia
Sistemas de lnformação lGestão de Finanças e Proietos
Análise de Sistemas
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UFMA Campus Avançado, Av. da Universidade, S/N, Dom AÍonso Felipe
Gregory
Cursos Oferecidos:
Ciências Contábeis
Ciências Naturais/ Biologie
Enfermagem
Engenharia de Alimentos
r Medicina
Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais

.
.
.
.
.
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Fórum Manoel Alfredo Martins e Rocha - R. Poluce, s/n - Parque das
Palmeiras, lmperatriz - MA, 65911-783

F

l

Tribunal Regional Eleitoral - TRE da 334 Zona Eleitoral
Parque Sanharol, lmperatriz

-

MA

Saúde
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Unidade de Saúde Parque Amazonas
adolescente.

-

Unidade destinada ao atendimento ao

Av. Rio Negro
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Posto de Saúde Vila Cafeteira

-

Av. Liberdade, Cafeteira

Comércios
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Espeto Chapa Quente, R. Venezuela, 500-558 - Bom Jesus, lmperatriz

-

MA

7

?

Mercadinho do Alberto - R. Venezuela, 614-680 - Bom Jesus, lmperatriz

-

MA
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Av. Rio Negro, 21 - Parque das Palmeiras, lmperatriz - MA, 65907-230
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lgreja Evangélica Assembleia de Deus, Rua Nove, 6 A - Recanto Universitário,
lmperatriz - MA

53

J§
^'|.

lfA*

I

lltinlra Gaea
nltirrlrâ l,ida
5:i*úex.'rsd6rr,.dô

g

-*

#I t
L*$

i

4

J

{

i

I

,l-

r

/U!)

§

Santuário de Nossa Senhora Aparecida, Vila Lobão

ENTRETERIMENTO
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Clube da CEMAR, Rua W1 - Bom Jesus, lmperatriz
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6. OBJETIVO
6.1

Objetivo Geral

O Objetivo da execuçáo do PDST é proporcionar condiçôes do exercício
de participação cidadã das famÍlias beneficiadas, melhorando sua qualidade de
vida a partir do desenvolvimento de açôes educativas, sócias organizativas, de
geraçáo de renda, promovendo
educação ambiental
bom uso e
manutenção das unidades habitacionais
áreas de uso coletivo do
empreendimento. Promover a participação social, a melhoria das condições de
vida, a efetivação dos direitos sociais dos beneficiários e a sustentabilidade da
intervenção.

e

e

o

6.2 Objetivos Específicos

/
/
r'
r'

Disseminar informações detalhadas sobre o Programa, o papel de cada
agente envolvido e os direitos e dêvêres dos beneficiários;
Fomentar a organização comunitária visando à autonomia na gestáo
democrática dos processos implantados;
Estimular o desenvolvimento da consciência de coletividade e dos laços
sociais e comunitários, por meio de atividades que fomentem o
sentimento de pertencimento da população local;
Promover a gestáo de ações sociais que visem mudanças de atitudes na
preservação do meio ambiente, ao empreendimento e à vida saudável.
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Proporcionar através de cursos profissionalizante geração de trabalho e
renda, visando à melhoria da qualidade de vida.

Articular políticas públicas que fortaleçam
geraÇão de trabalho e renda.
Buscar

a

inclusão produtiva das famílias

a

inserção de iniciativas de

e por meio disto fomentar

condições de desenvolvimento da qualidade de vída da população.

r'

Promover a participaçáo dos beneficiários nos processos de decisão,
implantação, manutenÉo e acompanhamento dos bens e serviços
previstos na intervenção, a fim de adequá-los às necessidades e à
plena apropriação pelas famílias
realidade local
estimular
beneficiárias;

e

/
/
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Fomentar processos de liderança, a organização e a mobilizaçâo
comunitária, contribuindo para a gestão democrática e participativa dos
processos implantados;

Estimular

o

desenvolvimento

da cidadania e

dos laços sociais e

comunitários;

/

Articular as políticas de habitação e saneamento básico com as
políticas públicas de educação, saúde, desenvolvimento urbano,
assistência social, trabalho, meio ambiente, recursos hídricos, educação
ambiental, segurança alimentar, segurança pública, entre outras,
promovendo, por meio da lntersetorialidade, a efetivação dos direitos e o
desenvolvimento local;

í

/

/

Fomentar processos de inclusão produtiva coerentes com o potencial
econômico
as características culturais da regiáo, promovendo
capacitaçáo profissional e estímulo à inserção no ensino formal,
especialmente de mulheres chefes de família, em situação de pobreza
e*rema, visando à redução do analfabetismo, o estímulo a sua
autonomia e à geração de renda;

e

Apoiar processos socioeducativos que englobem inÍormaçÕes sobre os
bens, equipamentos e serviços implantados, estimulando a utilizaçáo
adequada destes, assim como atitudes saudáveis em relação ao meio
ambiente e à vida;
Fomentar o diálogo entre os beneficiários e o poder público local, com o
aperfeiçoamento da intervenção
o
intuito de contribuir para

o

e
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direcionamento aos demais programas e políticas públicas, visando ao
atendimento das necessidades e potencialidades dos beneficiários;

r'

Articular a participação dos beneficiários com movimentos sociais,
redes, associações, conselhos mais amplos do que os das áreas de
intervençáo, buscando a sua inserção em iniciativas mais abrangentes
de democratização e de participação;

/

Fomentar

a

constituição

de

organizaçôes representativas dos

beneficiários e fortalecer as já existentes;

/

r'

r'

/

,U,üJa

Contribuir para a sustentabilidade da intervenção, a ser alcançada por
meio da permanência das famílias no novo habitat, da adequada
utilização dos equipamentos implantados, da garantia de acesso aos
serviços básicos, da conservação e manutenção da intervençáo física e,
quando for o caso, do retorno dos investimentos;
Fomentar processos de inclusáo produtiva coerentes com o potencial
econômico
as características culturais da região, promovendo
capacitaçáo profissional e estÍmulo à inserção no ensino formal,
especialmente de mulheres chefes de família, em situação de pobreza
extrema, visando à redução do analfabetismo, o estímulo a sua
autonomia e à geração de renda;

e

Apoiar processos socioeducativos que englobem informações sobre os
bens, equipamentos e serviços implantados, estimulando a utilizaçáo
adequada destes, assim como atitudes saudáveis em relação ao meio
ambiente e à vida;
Fomentar o diálogo entre os beneficiários e o poder público local, com o
intuito de contribuir para
apeíeiçoamento da intervenção
o
direcionamento aos demais programas e políticas públicas, visando ao
atendimento das necessidades ê potêncialidades dos beneficiários;

o

/

,t/?

e

Articular a participação dos beneficiários com movimentos sociais,
redes, associações, conselhos mais amplos do que os das áreas de
intervenção, buscando a sua inserção em iniciativas mais abrangentes
de democratização e de participação;

r'

Fomentar

a

constituição

de

organizações representativas dos

beneficiários e fortalecer as já existentes;

./

Contribuir para a sustentabilidade da intervenção, a ser alcançada por
meio da permanência das famÍlias no novo habitat, da adequada
57
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utilização dos equipamentos implantados, da garantia de acesso aos
serviços básicos, da conservação e manutenção da intervenção fÍsica e,
quando for o caso, do retorno dos investimentos.

44ç

7. JUSTIFICATIVA
Para garantir o direito a uma moradia digna, que envolva desde a unid
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habitacional, com qualidade, conforto, ao espaço público, infraestrutura básica

(água, esgoto, energia elétrica, drenagem, equipamentos sociais, de lazer,
cultura e gestão local), o Plano de Desenvolvimento Socioterritorial - PDST a
ser desenvolvido junto aos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida
no município de lmperatriz, vem contribuir para a garantia dos direitos sociais,
enfatizado através do trabalho técnico social a garantia de direito a moradia
digna, através de ações sociais que visam a qualidade de vida, proporcionando
sustentabilidade social, econômica e ambiental.
Nesse processo, através das atividades, procura-se construir um território
de sociabilidade, estimulando o convívio, valorização do espaço público e o seu

uso coletivo, rompendo barreiras, preconceitos, estigmas, identidades
negativas etc. Na busca de um olhar sensível às transformações da sociedade,

observando os arranjos familiares e todos os segmentos da sociedade, como

idoso, pessoas com deficiências, famílias chefiadas por mulheres, jovens e
criança. Reduzir o deficit habitacional no município de lmperatriz e viabilizar o
acesso à casa própria, priorizando famílias de baixa renda e famílias que se

encontram em situação

de risco que não são atendidas pelo

mercado

imobiliário, proporcionando melhorias às condiçÕes e resgatando o bem-estar
dos beneficiários.

Através deste PDST, será desenvolvido como principais açÔes o
acompanhamento sistemático

dos participantes através de

atendimentos

individuais e de grupos, reunião de caráter informativo e educativo, bem como

açõês que gerem uma visão transformadora dos diferentes direitos sociais e
experiências vivenciadas no cotidiano que proporcionem a transformação da
5B
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melhoria de vida dos beneÍiciários. Trabalhando assim na

construção da cidadania, pertencimento, equidade, autonomia e emancipação.

Portanto, com base nesta garantia de direitos sociais,
Residencial Teotônio Vilela

o

empreendimento

I será reflexo do direito da habitação condigna,

proporcionando às famílias que necessitam desta proteção social básica, um
habitar de qualidade e conforto ao bem que será adquirido.

'(
O Plano de Desenvolvimento

Socioterritorial

-

PDST justifica-se para

finalização da etapa pós-contratual através dos eixos: Acompanhamento e

gestão social

da

intervenção, Educação ambiental

Desenvolvimento Socioeconômico, todos

e

6

Üü/-

patrimonial e

a serem realizados por meio da

execução mista. Sendo realizado as execuçôes das atividades iniciais das
macroaçÕes do eixo açÕes informativas e educação pakimonial pela Prefeitura

de

e as demais execuções das macroações fortalecimento
planejamento e gestão do orçamento familiar, educação

lmperatriz

comunitário,

ambiental, educação para saúde açÕes socioeducâtivas , segurança do imóvel,

geração de trabalho

e renda e encerramento do PDST será realizada pela

empresa licitada conforme a exigência descrita na metodologia supervisionada

por esta Sêcretaria de. Desenvolvimento Social (SEDES), para o devido
cumprimento e a qualidade da execução deste projeto aos beneficiários
contemplados pelo empreendimento Teotônio Vilela.
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8. AçOES E ESTRATÉG|AS DE EXECUçÃO
8.1 Metodologia

,{

O presente PDST foi elaborado a partir dos objetivos do prograrna

7
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habitacional Minha Ca-qa Minha Vida, considerando as características das
famílias beneficiadas e o contexto local do Empreendimento. O trabalho técnico

social será realizado de forma MISTA, onde a Prefeitura Municipal de
lmperatriz realizará as execuçÕes das atividades iniciais do projeto sendo
LICITADAS as outras atividades.

Conforme regulamentação

é de responsabilidade do município de

lmperatriz a realizaçáo do trabalho social. Não dispondo de pessoal suÍiciente
para a execução do Trabalho Social de forma MISTA, o município contratará,

através

de

processo licitatório, serviços técnicos especializados

paa

a

elaboração e execução das atividades.

A prefeitura assumirá a execução da fase pós-contratual do eixo Ações
informativa a serem desenvolvidas no mês 01 como atividade
Fortalecimento sobre

atividade

02

o

01

Programa Minha Casa Minha Vida"

"Reunião de

e no mês 01

"Palestra Sobre educação patrimonial: uso do espaço, lazer e

sociabilidade. Em relação ao diagnóstico das famílias beneficiárias dos dados
socioeconômico devido as famílias residirem no empreendimento desde 2013,
náo foi possível traçar neste projeto. Devido o diagnostico socioeconÔmico das

família serem de 2O12 será realizado pela a equipe técnica contratada a
aplicação de um novo questionário para traçar o perfil socioeconômico
atualizado das famílias residentes no empreendimento para o cumprimento do
coeficiente de renda familiar, composição familiar e escolaridade dos membros,
entregando esses dados no primeiro relatório de prestação de conta'

As demais atividades serão terceirizadas por uma empresa

que

corresponda a todos os critérios exigidos pela portaria 2112014, sob supervisão
de um profissional da secretaria de Desenvolvimento social (SEDES). O
projeto
processo de contratação da empresa responsável pela execução do
60
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de licitação, licitando o lote inteiro, pois garante a
disposta . no princípio constitucional da isonomia, permitindo

dar-se-á por meio
observância

selecionar a proposta mais vantajosa para o município, de maneira a assegurar

a oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento
ao certame do maior número possível de concorrentes.

O edital de licitação deverá respeitar os trâmites exigidos pela Lei no
8.666, de 1993, Lei no 12.462, de 201 1, e demais normas relacionadas ao

/18
//-tuj-

assunto, além de observar os seguintes aspectos:

a) qualificação técnica dos profissionais prestadores de serviço, comprovaçáo

de experiência, bem como a suficiência da equipe para a execução do
Trabalho Social:
b) exigência de que a contratada possua profissional de nível superior na área

de Humanas ou Social, responsável pelos serviços, que supervisionará, em
conjunto com o Coordenador do Trabalho Social, a execução e atenderá as
determinaçÕes da fiscalizaçáo do Proponente/Agente Executor.

c) prever a elaboração de relatórios de execução do Trabalho Social, os quais
deverão conter as exigências do Proponente/Agente Executor, MCIDADES e

do Agente Operador/Financeiro, visando oferecer elementos qualitativos

e

quantitativos para o monitoramento do Trabalho Social;

d) prever a possibilidade de reprogramações das ações previstas no PDST,
sempre que o atraso/paralisação da obra física inviabilizar a execuçáo das
açôes do Trabalho Social, no intuito de compatibilizar

o

andamento dos

trabalhos;

e)

prever no edital

de

licitaçáo

e no contrato de execução ou

fornecimento, que a responsabilidade pela qualidade dos materiais fornecidos e

dos serviços executados é da empresa contratada para esta finalidade,
inclusive a promoçâo de readequações, sempre que detectadas
impropriedades que pos_sam comprometer a consecuçáo do objeto relativo ao
Trabalho Social.
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Todas as ações executadas no PDST terão seus custos
arcidos,
condicionadas à apresentação de produtos/relatórios e seus anexos à
lnstituição Financeira,- conforme cronograma de atividades

e

desembolso

aprovados.

A equipe adotará durante a execução do Projeto, a metodologia baseada
na participação das famílias beneficiárias, valorizando a sua experiência vivida,

adotando ações consideradas emergentes

e prioritárias para a comunidade

{ts

lL/ljí

quer sejam a apontada pela própria comunidade quer sejam as identificadas
pelas equipes atuantes junto a este público.

A equipe técnica deverá conter: 01 (um) Coordenador das duas etapas
do Teotônio Vilela I e- ll, 01 (um) Assistente Social, 2 (dois) Mobilizadores
Sociais e 01 Assistente Administrativo.

As atribuições ficam definidas da seguinte forma:

/

O Coordenador terá como atribuição a gestão geral das duas etapas do

PDST do Teotônio Vilela

le ll, realizando o

acompanhamento,

monitoramento e avaliação da execução de todo o projeto.

/

O Assistente Social terá como atribuição executar todas as ações do
PDST, como elaboração e envio dos relatórios mensais paa a
lnstituição Financeira, realizar palestras, a avaliaçáo contÍnua e visitas
domiciliares aos beneficiários do Teotônio Vilela l, sempre que se fizer
necessário, desehvolvendo um acompanhamento sistemático de todas
as ações.

/

O Mobitizador Social terá como atividade realizar visitas domiciliares'
divulgar o projeto, fazer visitas institucionais e realizar a pesquisa de
satisfação.

í

Auxitiar Administrativo, que desempenhará atividades que envolvam a
organização administrativa do PDST, organizar arquivos, relatórios e
documentos pertinentes ao bom andamento do trabalho'
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As açÕes do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial serao
realizadas em uma única etapa: Pós-contratual, com duração de I
meses e a atividade será executada de forma direta, onde a Prefeitura
Municipal de lmperatriz executará todo

o PDST com o

reembolso da

lnstituiçâo Financeira através dos relatórios de atividades realizadas.

./Zí

As atividades a serem executadas seguem elencadas abaixo:
MÊs 01

Atividade contínua

- PLANTÃo soctAL (ATtvtDADE CONTíNUA):

It/rr,-L

lmplantação do Pla.ntão Social, que será permanente durante a execução
do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial - PDST (8 meses).
AtiVidAdE Oí

-

REUNIÃO INFORMATIVA E DE FORTALECIMENTO SOBRE

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA: Fortalecer as informação sobre
Programa Minha Casa Minha Vida junto aos beneficiários, sobre as condições
para participação do Programa, critérios de enquadramento, regras do contrato,

caráter único do subsídio, custos decorrentes da nova habitação, o Trabalho
Social com apresentação da equipe técnica, prazo da intervenção, cronograma
do Trabalho Social, com todas as informações acerca do contrato de compra e
sobre a ocupação da moradia;

Atividade 02 - PALESTRA SOBRE EDUCAçÃO PATRIMONIAL: USO DO
ESPAÇO, LAZER E SOCIABILIDADE: Estimular a correta apropriaçáo e uso
dos espaços e equipamentos de uso comum, repassar através de orientações

básicas sobre

a

manutenção preventiva

da morâdia e dos

equipamentos

coletivos.
MÊS 02

Atividade

01 -

OFICINA DE FORTALECIMENTO

E

ORGANIZAçÃO

COMUNITÁRIA: Esta oficina busca desenvolver habilidades para organização
comunitáÍia e fortalecimento da comunidade.

AtiVidAdE

02

.

PALESTRA

A

IMPORTÂNCIA DA AUTOESTIMA

E

DA

AFETIVIDADE: Sensibilizar o cuidado com as emoçÔes, pois são importantes
63
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como adaptação

a

nossa vida social, que ajudam

servem de critério de valoraçáo positiva

a avaliar as situaçôes,

e negativa para suas situações de

nossa vida, preparar nossas ações e o que nos motivam.

Atividade 03

-

CAMPANHA DE COMBATE AO USO DO ALCOOL E

OUTRAS DROGAS: Sensibilizar os alunoS estudantes do Teotônio Vilela I e ll
sobre a importância do combate ao uso de álcool e outras drogas através de
orientações e rodas de conversas em sala de aula.

/2t
MÊS 03

/u-t2r-b.

Atividade 01 - sEMtNÁRto DE coNScrENTtzAçÃo soBRE coNsuMo E
ECONOMIA DOMÉSTICA (ÁGUA E LUZ): Aprender sobre noções de
economia doméstica e familiar, na busca por mudanças de hábitos no
desperdício com água e energia garantindo a redução de consumo do imóvel,
bem como o equilÍbrio financeiro familiar.

Atividade 02

-

HORTA ALTERNATIVA: Orientar os beneÍiciários sobre

importância do cultivo de hortaliças para

a própria

a

subsistência familiar por

meio de técnicas de manutenção de pequenas hortaliças.

MÊs 04

Atividade 01

-

PALESTRA SOBRE A SAÚDE DO HOMEM: Sensibilizar os

pais beneficiários da área de intervenção através de orientações no que se
refere a assuntos como prevenção do Câncer do Órgão Sexual Masculino e
Câncer de Próstata; Buscar o fortalecimento da integração comunitária, através
da difusão do conhecimento.

Atividade 02 - CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE SEGURANÇA INFANTIL

E

PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO IMOVEL: Sensibilizar os beneficiários do

PDST para quem possam cuidar

da

segurança

das crianças

do

empreendimento, com cuidados dentro e fora dos imóveis,

Atividade 03

-

CURSO DE LIMPEZA DE PELE: Qualificar a mão de obra

local, incentivando aos beneficiários do PDST para

a

importância

de

se
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capacitarem para

o mercado de trabalho. Bem como, desenvolver também
através do curso, aptidõês e competências para a 'eàlizaçeo de limpeza de
pele superficial e profunda.

Atividade 04 - CURSO DE MANICURE: Qualificar a mão de obra local, dando l2e
a jovens e adultos residentes na área de intervenção, orientações acerca de lurta
sua entrada

e

permanência no mercado de kabalho, incentivando o espírito

empreendedor e colocando a disposição de tais pessoas um serviço de auxilio

para capacitaçáo na abertura de pequenos empreendimentos no mercado
formal ou informal.

MÊs 05

Atividade 01 - CAMPANHA MULHER EM FOCO: Sensibilizar os beneficiários
do projeto para a importância dos cuidados voltados à mulher, desde cuidados

pessoais, cuidados estéticos, cuidados nutricionais

a cuidados em saúde

e

através dessa ação buscar o fortalecimento da integração comunitária, através
da difusão do conhecimento.

Atividade 02 - GINCANA CULTURAL: Promover momento de interação e
socialização no ambiente escolar, bem como integraçáo dos estudantes e
professores.

Atividade 03

-

CURSO DE MAQUIAGEM: Qualificar

a mão de obra local,

incentivando eos beneficiários do projêto para a importância de se capacitarem
para o mercado de trabalho. Bem como, desenvolver também através do curso,
possibilidades para aptidões e competências para a Íealizaçâo de maquiagem.

MÊs 06

Atividade 01 - CURSO DE LIMPEZA DE PELE: Qualificar a mão de obra
tocal, incentivando aos beneficiários do PDST para a importância de se
capacitarem para

o mercado de trabalho. Bem como,

desenvolver tambem
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através do curso, aptidÕes e competências para a realização de limpeza de
pele superficial e profunda.

cuRso BÁstco DE cABELEtREtRo (coLoRtMETRtA E
ESCOVISTA): Qualificar a mão de obra local, dando a jovens e adultos
residentes na área de intervenção, orientações acerca de sua entrada e

Atividade 02

-

permanência no mercado de trabalho, incentivando o espírito empreendedor e
colocando a disposição de tais pessoas um serviço de auxilio para capacltação

l?3
luitl

na abertura de pequenos empreendimentos no mercado formal ou informal.
Atividade 03 - CURSO DE MANICURE: QualiÍicar a mão de obra local, dando
a jovens e adultos residentes na área de intervenção, orientações acerca de
sua entrada e permanência no mercado de trabalho, incentivando o espírito
empreendedor e colocando a disposição de tais pessoas um serviço de auxilio

para capacitaçâo na abertura de pêquenos empreendimentos no mercado
formal ou informal.
MES 07

Atividade 01 - CAMPANHA SAÚDE DA FAMÍLIA: Mostrar a importância da
população nas mudanças do dia-dia, que contribuem para a saúde da família e

da comunidade através-de hábitos saudáveis de higiene. Serâo apresentadas
ações que colaboram para a manutenção da saúde das famílias, sobre hábitos

de higiene, os cuidados com a pele, da prevenção sobre o câncer de colo de
útero, Saúde do Homem.

Atividade 02

-

CURSO DE MAQUIAGEM: Qualificar a mão de obra local,

incentivando aos beneficiários do projeto para a importância de se capacitarem
para o mercado de kabalho. Bem como, desenvolver também através do curso,
possibilidades para aptidões e competências para a realização de maquiagem.

Atividade 03 - CURSO DE PIZZAIOLO: Qualificar a mão de obra local e
fomenta e incentivando o espírito empreendedor e colocando a disposiçáo de
tais pessoas um serviço de auxilio para capacitação na abertura de pequenos
empreendimentos no próprio bairro do Projeto Teotônio Vilela I e ll.
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Atividade 01 - CAMPANHA PELA NATUREZA: Conscientizar as crianças do
Teotônio Vilela le ll sobre o papel de cada um na preseryação do meio
ambiente,

a

importância

natureza, sobre

do desenvolvimento sustentável, preservação

da

o uso racional dos recursos naturais, manejo dos resíduos

sólidos através da coleta seletiva.

cuRso BÁsrco DE CABELEIREIRo (coLORtMETRtA E
ESCOVISTA): Qualificar a mão de obra local, dando a jovens e adultos
residentes na área de intervenção, orientaçôes acerca de sua entrada e

Atividade 02

-

permanência no mercado de trabalho, incentivando o espírito empreendedor e
colocando a disposição de tais pessoas um serviço de auxilio para capacitação
na abertura de pequenos empreendimentos no mercado formal ou informal.

Atividade 03 - AçÃo DE ENGERRAMENTO DO PDST: Proporcionar aos
beneficiários das 500 casas um momento de descontraÉo ao final do Projeto
do Teotônio Vilela l. Esclarecer sobre o final das atividades do Trabalho técnico
social.

A

convocação paru rcalizaçâo das atividades com

os

beneficiários

deverá ocorrer com, no mínimo,4 (quatro) dias de antecedência, convites feito

através de rádio, TV, anexo no quadro de avisos no Plantão Social
articulação dos Mobilizados Sociais,

dias, de acordo com

a

tudo

disponibilidade

e

a

sempre combinando os horários,

dos participantes, podendo

ser

realizadas, manhã, tarde, noite ou finais de semana e feriados, possibilitando o
comparecimento e a participação de um número expressivo de pessoas.

As açÕes do PDST serão registradas em relatórios descritivos com as
devidas listas de frequência dos seus participantes anexadas e relatório
fotográfico, além de outros instrumentos considerados necessários ao regislro

das ações. Tendo seus custos ressarcidos, condicionadas à apresentação de
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seus anexos à lnstituição Financeira, conforme
de atividades e desembolso aprovados. Em supervisão de um

relatórios

cronograma

e

profissional da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES).

As

4

no

atividades desenvolvidas serão pautadas

processo de

aprendizagem gradual,-através da troca de conhecimento, tendo como eixos:

Mobilização, organização

e fortalecimento social;

r..-

//Àl^

Acompanhamento e

gestão social da intervenção; Educação Ambiental

e

patrimonial, e

Desenvolvimento Socioeconômico.

A ação participativa

permite

à

população estar envolvida em todo o

processo, do início ao término do Projeto, podendo verbalizar seus anseios e
desejos, sendo ouvida e respeitada.

As ações previstas conforme o Cronograma de Atividades poderão
acontecer em locais disponíveis para alguns eventos de acordo com a
disponibilidade, além disso, será oferecido serviços de palestra, lanche, e
disponibilização de água para todos os participantes.

Serão realizadas visitas domiciliares, com

o

objetivo

de

prestar

esclarecimentos e orientaçÕes sobre as demandas dos moradores, sempre que

for necessário, sendo estes os principais norteadores da boa convivência e que

destacam

os direitos e deveres dos moradores. Também oportuniza a

divulgação das atividades desenvolvidas, enfatizando os temas apresentados
àqueles que porventura não puderam comparecer nas ações e/ou encontros.

Este projeto prevê a execução de atividades por um período de 8 (oito)

meses, ou seja, serão desenvolvidas atividades da etapa pós-contratual e

possuirá como norte

o

cronograma físico-financeiro, segue

na

mesma

sequência o cronograma de ação, para que a equipe possa planejar todas as

atividades sobre

a

supervisão

de um

profissional

da

Secretaria de

Desenvolvimento Social (SEDES) dando veracidade do cumprimento de todas
as atividades descrita nesse projeto pela empresa licitada.
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8.2 PARCEIROS MOBILIZADOS

As parcerias constituem-se como apoios indispensáveis para eficácia
das ações, e contaremos com os seguintes parceiros:

Secretaría de Desenvolvimento Social:

12é

Realizar os encaminhamentos para as políticas existentes no municÍpio de

lJr,Ya-

acordo com

a

necessidade

de cada família, ampliação

beneficiários nos pólos de integração

e

inclusâo dos

e de promoção dos direitos sociais

assegurados por lei e suporte físico.

Secretaria de Meio Ambiente:
Suporte orientacional quanto à importância da arborizaçâo do empreendimento,

na

montagem

das cartilhas norteadoras de práticas conscientes

e

preservadoras dos meios naturais.

Secretaria de Educação:
Inserção de crianças e adolescentes nas escolas próximas ao empreendimento

e a disponibilização de recursos humanos e materiais para palestra de caráter
educativo.

Secretaria de Comunicação:
Convocação dos beneficiários e divulgação das ações a serem promovidas.

Secretaria de Saúde:
Fornecimento de dados, parceria nas palestras de caráter orientacional com

enfermeiros, agentes comunitários de saúde, médicos
dermatologistas, e assistente sociais que dominem o trabalho envolto da

suporte

de

política de saúde; parceria ainda quanto à distribuição de folders valorativos
das campanhas e de detalhamento.

Batalhão Florestal - Apoio com palestras e orientaçôes técnicas com mudas.
CIESE- CIESE - Centro de lnclusão Econômica Social de lmperatriz, cursos
profissionalizante são oferecidos cursos à cpmunidade atendida pelas unidades
dos CRAS.
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9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Sobre

o

processo

de avaliação, a mesma tem no seu objetivo

acompanhar, analisar e avaliar os resultados alcançados com a execução do
projeto de forma sistemática.

4)r7

Serão adotados como parâmetros de avaliação os resultados
alcançados com as açÕes realizadas através de nível de satisfação dos
participantes, para que se possa a cada passo melhorar o trabalho e o

fu,,,b

desempenho do projeto.

Os trabalhos seráo avaliados tanto pela equipe técnica responsável por
sua execuÉo, quantos pelos beneficiários e os resultados deverão constar nos
relatórios parciais e finais.

Cada atividade realizada aplicará um questionário avaliativo, para
acompanhamento do nível de satisfação do beneficiário e avaliação da
atividade executada, além da avaliação da equipe técnica quanto aos fatores

e quantitativos e alcance das metas pré-estabelecidas, nÍvel de
participação grau de assimilação do Projeto Técnico Social; mudanças de

qualitativos

hábitos e atitudes e assimilação dos conteúdos trabalhados.

Ao término do projeto deverá ser realizada avaliaçáo final das atividades

inseridas, aplicando questionário padronizado pela equipe técnica para
avaliaçáo do trabalho social junto às famílias beneficiarias, e as atividades
desenvolvidas

e

planejadas no cronograma de atividades elaborado neste

projeto, tendo em vista termos objetivos definidos a serem alcançados.

Para que possam ser aferidos os resultados do trabalho, faremos o
acompanhamento periódico, com a utilização de um conjunto pré-definido de
variáveis, com a utilização de escalas e resultados qualitativos e quantitativos
sintetizados por indicadores e também faremos divulgação da avaliação final
aos beneficiários, através da reunião de encerramento do PDST.
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O monitoramento e acompanhamento das ações iráo compor relatórios
mensais, elaborados de forma conjunta entre

os membros da equipe

de

trabalho da empresa licitada e supervisionado pelo profissional representante

da Secretaria de

Desenvolvimento Social para que possam ser avaliados

constantemente e encaminhados a caixa Econômica Federal.
O trabalho será avaliado durante a realizaçâo de cada evento, levando-se

em consideraçáo os seguintes indicadores:
Frequência;
Nível de participação;
Grau de assimilaçâo do Projeto Técnico Social;
Mudanças de hábitos e atitudes;
Registro em Relatórios;
FotograÍias;
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1í. ORÇAMENTO
ATIVIDADE CONTíNUA (Plantiio Social) com a duração de 08 horas por dia

de segunda a sexta com intervalo para almoço, durante os

I

(oito) meses da

execução do projeto, disponível para todos os beneficiários do PDST.

Mabrial de Gonsumo
Xerox diversas (convite e
instrumental de
acompanhamento das
visitas ao Plantão Social)

Unidade

Quantid*de

Unidade

500,00

{u

Custo'

Vâtor
-Total
Unitário
0,10

il/,à*.

50,00

60p0

SUBTOTAL

BDl25%
TOTAL

62;50

* O lnstrumental do PlantEio Social será produzido durante a execução do
projeto ou seja 8x.

§erviço {e Terceiro

Unidade

,Quantidade

Cu§to

tValor

UniÉrio

lrot

r

Camisas PV gola pólo
com arte

Unidade

10

25,00

250.00

Bonés com a rte

Unidade

10

í 5,00

150,00

Folder com art gráfica

Unidade

500

2,00

1.000,00

SUBTOTAL

í-400,00

*Camisa e boné serão usados como mêio de identificação da equipe
técnica dentro e fora do empreendimento. Será comprada apênas 1x (uma
vez) no projeto dentro do primeiro mês ds atividade ê cada componente
receberá duas camisas, ficando uma de rêserya. O folder será utilizado para
compor a comunicação a respeito das atividades do PDST.

*A compra das camisas, bonés e pÍodução de foiders será realizeda no
primeiro mês de atividade,
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Cargo

'Quahtidâdê

Fonnâção

Valor Total

Superior em Serviço

01 Coordenador

Social,

160 horas

Sociologia,

mensais (sendo

Psicologia ou

40 semanais)

6.000,00

Pedagogia
01 Assistente Social (Plantão

Superior em Serviço

120 horas

Social

mensais (sendo

Social)

4.000,00

30 semanais)
Ensino Médio ou
01 Mobilizador Social

Superior lncompleto

Ensino Médio ou

01 Mobilizador Social

Superior lncompleto

Ensino Médio ou

0í Auxiliar Administrativo

Superior lncompleto

160 horas
'1

mensais (sendo

500,00

40 semanais)
160 horas
1.500,00

mensais (sendo
40 semanais)
160 horas

1.500,00

mensais (sendo
40 semanais)

I

3.625,00
18.125,00

*O Coordenador atenderá as duas etapas do PDST do Teotônio Vilela

le

il.

*Valor da atividade no primeiro mês com

a

produção das camisas,

bonés, xerox e RH R$ 19.937,50.
* O valor total da atividade nos meses seguintes (Xerox e RH) R$18.187,50
x 7 perfazendo um total de R$ '127.312,50
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*Valor total da atividade durante os 8 meses de cronograma de execução
R$ 147.250,00

uÊs or

(AT|VTDADE 01) REUNTÃo oE FoRTALECIMENTo soBRE
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
Cu8to
sERVrÇO DE
l.'Valor
Unidade
Quantidade
Uaitário
TERCEIROS
Iroral
,

431

N"j&

I

Lanche

Unidade

'100

Folder informativo

Unidade

100

6,00

600,00

2,OO

200,00

VALOR TOTAL DOS.CUSTO§

800,00

*Esta atividade será realizada uma vez durante a execução do projeto
contemplando as duas etapas do Projeto Teotônio Vilela I e ll.
Perfazendo o total de RS 800,00.
*Atividade executada pela Prefeitura de lmperatriz

MÊS Oí

-

(ATIVIDADE 02) PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL:

USO DO ESPAÇO, LAZER E SOCIABILIDADE

Matérial de.consumo

Xerox

(convite
divulgação)

Valor
:TsÍal

de

500

Unid

0,10

SUB. TOTAL .'

Seryiço de Terceiros
Unidaile
Folders informativos
Lanche

50,00

50,00

Valor
Quaítidadê Unitário

Unid.

200

2,00

400,00

Pessoa

300

6,00

1.800,00

SUBTOTÂt

2.2AA,OO
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TOTAL

t

2r5O,o0

*Essa atividade será realizada apenas uma vez durente a execução do
proieto. *Valor total da atividade R$ 2.250,00.
*Atividade executada pela Prefeitura de lmperatriz

132
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MÊS

(ATTVTDADE .01)
02
ORGANIZAÇ AO COMUNITARIA

ilaErial

OFICINA

DE

FORTALECIMENTO

de ConsuÍÍio

/z^

E

Valor

uhidádé ôuantidâde

T-ofât
I

Pasta com elástico

Unidade

30

4,00

120,00

Apostilas

Folhas

30

6,00

'180,00

Caixa
com 50
unidadê

01

20,00

20,00

0í

12,00

12,00

(xerox

encadernação)

Caneta esferográfica modelo
cristal - ponta média (í.omm)
- preta

S

Resma de papel A4

Pacote
com 500
fls.

SUBTOTAL

332,00

BÚ12544

83,00

415,00

Serviço de Terceiros

Unidãde Quanüdade

,

Vàlor
Total

Certificado para a oficina

Unidade

30

7,00

210,00

Lanche

Pessoa

30

6,00

180,00
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Lt,

Hora

lnstrutor do curso

4hrs

100,00

TOTÂL

400,00

987,50

*Esse curso será realizado apenes 1 vez contemplendo es duas êtapes

TeotônioVilelalell.

'111

*O Valor total do curso é de 1.402,50.

/ur,,b

MÊs 02 (ATTVTDADE 02) PALESTRA A tMpoRTÂNctA DA AUToESTTMA
DA AFETIVIDADE
SERVíçODE
Unidade
uniÍário
Total
TERCETROS'

E

Lanche

Unidade

100

6,00

600,00

Folder informativo

Unidade

100

2 00

200,00

4

100,00

400,00

Palestrante

Hora

SUBÍOTÀL

1.200,00

BDt 2§%-

.Esta palestra será realizada 1 vezes durante a execução do projeto. Valor
total R$ í.500,00.
MÊS 02 (ATIVIDADE 03) GAMPANHA DE COMBATE AO USO DO ALCOOL
E OUTRAS DROGAS
SERVIÇOOE' '':',",'
Valor
Unidade
.
TERCETRO§
t ÍriÉrb ,

,

La

nche

Folder informativo

fouanuoaae
í50
Unidade
Unidade

SUBTOTAL
BAl250lo

150

6,00

900,00

2,00

300,00
,1.200,00

300,00
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*Esta ação será realizada

l vez durante a

execução

contemplendo as dues etapes do Projeto Teotônio Vilela le ll.
* O valor total da ação é de R$ 1.500,00.

Mês 03

- (AT|VTDADE 01) SEMTNÁRIO

do

projeto

Bq
'fu',rü

DE CONSCTENTTZAçÂO SOBRE

CONSUMO E ECONOMIA DOMÉSTICA (ÁGUA E LUZ)
I Unidad

Serviço de Terceiros

le

Quantidâ lCueto
de
unit"rio Válor Total
I

Lanche

U

nidade

200

Cartilhas

Unidade

200

Palestrante

Pessoa

6,00

4hs

1.200,00

4,00

800,00

100,00

400,00

SUB TOTAT.

2.400,00

BDl25o/o-

600,00

TOTAL

3.000,00

*Esta atívidade será realizada 1 vez. *O valor total de uma palestra é de R$
3.000,00.
MES 03 (ATTVTDADE

02) HORTA ALTERNATTVA

Materiel dê con$ums

Unidade
Sementes de cebolinha

Pacotes

60

5,00

300,00

Sementes de alface

Pacotes

60

5,00

300,00

Sementes de coentro

Pacotes

60

5,00

300,00

Sementes de couve

Pacotes

60

5,00

300,00

Kit para manutenção da
horta (pá, regador )

Unidade

60

35,00

2.100,00
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Pacote de adubo de 5kg

Unidade

20,00

60

lr

4.zoo,oo
4.500,00

1125,00

.

Serviço'de Terceiros

i.r'.'

Unidádá

Quantidade

Unitário

Lanche

Pessoa

60

6,00

360,00

lnstrutor

Hora

04

100,00

400,00

SUBTOTAL

760,00

BDl25o/o

*A ação será realizada

I

vez (1x) durante

a

execução do projeto,

contemplando o Teotônio Vilela I e ll nos mês 03.
*O valor total da ação é de R$ 6.575,00.

MES 04 ATIVIDADE Oí PALESTRA SOBRE A SAUDE DO HOMEM
deC
Ma

Caneca

Unidade

100

'10,00

í.000,00

Saco para embalagem da

Pacote

0'1

45,00

45,00

caneca

com 100
05

J 00

'15,00

Tubo de fitilho com

50mt

I Unidade

Subtotal
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Servig de Tercêíros

lLanche

lu

OT

Unidade

100

Unitário

Tota

6,00

600,00

I

í50,00

BDl25o/o

*Essa ação será realizada 1 vez durante a execução do projeto Teotônio
Vilela I e ll.
*O Valor total da atividade é de R$ 2.075,00.
8 - PARCERIAS
Escola

/

MÊS 04 - (ATTVTDADE 02) CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE SEGURANÇA
DE ACIDENTES NO IMOVEL
INFANTIL E

Total
Folder informativo

Unidade

Banner (90x1,20)

Un

dade

600,00

300
01

120,00

120,00

í80,00
, ;:l

.,

900,00

*Esta atívidade será realizada uma vez (01x) contemplando as duas etapas
do projeto Teotônio Vilela I e ll durante a execução do projeto.
.O velor total da ação é de R$ 900,00.
*Será feito uma distribuição de folders dentro do bairro.
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MÊS 04 (AT|VTDADE 03) CURSO DE LIMPEZA DE PELE
SERVI O DE TERCEIROS

Discriminação

Curso de Limpeza de

com material
instrutor e

Valor

-

Pele

Unidade

08

Valor Total

,,

400,00

3.200,00

completo,
certificação

'

.

3200,00
800,(X,

*A turma

blâ 12 alunos. O curso será realizado 2x durante a execução do
projeto nos meses 4 e 6. Valor de R$ 400,00 por aluno incluído material e
certificação.
*O valor total do curso é de R$ 4.000,00 x 2 no total 8.000,00.
MÊS 04 - (ATIVIDADE 04) CURSO DE MANICURE
SERVI O DE TERCEIROS

Unidade

Discriminação

Gurso de Manicure

com

Unidade

15

Válor
Unitário

Valor Total

450,00

6.750,00

material completo, instrutor e
certificação

suBTor4L

6.750,00
i-

'

'1.687,5,0'

&437,50

TOTAL

*A turma terá 15 alunos. O curso será realizado duas (02) vezes durante a
execução do projeto, sendo nos meses 4 e 6.
"Valor de R$ 450,00 por aluno incluído material e ceÉificação.
*O valor total do curso é de R$ 8.437,50 x2 = R$ 16.875,00

MÊS 05 (ATTVTDADE 01) CAMPANHA MULHERES EM FOCO

MATTRIAL DE E.ONSUIHO
Jogo de sombras

:'

Quaaí§iladâ

Kit

com

10

Velor
Unitário

iValor Total

.:

200,00

20,00
80
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W

tqts
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I

I

.i.:

Pó compacto diversas cores

sombras
e pincel
Unidade

10

29,99

299,90

Delineador de cor preta

Unidade

10

15,00

150,00

Base diversas cores

Unidade

10

30,00

300,00

Rímel preto

Unidade

10

25,00

250,00

Blush diversas cores

Unidade

í0

25,00

250,00

Lápis de olho preto

Unidade

10

15,00

150,00

Batom de diversas cores

Unidade

30

12,00

360,00

Máscara capilar para todos os Pote com
tipos de cabelos
5009

10

18,00

180,00

Shampoo para todos os tipos Pote com

10

10,00

100,00

10

10,00

100,00

8,00

40.00

12,00

60,00

7,00

35,00

de cabelo

5009

Condicionador para todos os Pote com
tipos de cabelo
5009
Gel refrescante pós depilação

Pote com
2309

Ôleo removedor hidratante pós Embalag
depilação

em

5

com

300m1

Papel paru

depilação
dimensôes 22,8cmX73mm
Talco desodorante perfumado

Embalag
com
í 00unid

em

Embalag
em com
1009

5

10,00

50,00

Cera depilatória a frio de uso Embalag
profissional para todos os tipos em com

10

15,00

150,00

05

10,00

50.00

de pele

5009

Algodão hidrófilo

Rolo com
5009

(100%
algodáo) para uso farmacêutico

2,.724,94
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SERVIÇOS DEÍERCEIRO§

Unidade

Lanche

Pessoa

Camisas em PV branca com
logo a campanha

Unidade

20

12.O0

240,00

Confecção de sacolas em
algodão cru (tipo ecológico),
com personalização da
campanha, tamanho 35X40

Unidade

200

12,O0

2.400,00

Faixa de divulgação tam
70x400cm colocada

Unidade

01

150,00

'150,00

lUnidade

02

120 00

240,00

Banner (90x1,20)

400

:,Valor ToÍal
2.400,00

6,00

lnstrutores

Pessoa

10

200,00

1.200,00

Locaçáo de tenda 6mx6m

Unidade

02

500,00

1.000,00

Carro de som para mobilização

Hora

01

150,00

150,00

SUBTOTAL.
BD|

7'J80,00
ír.94&00

2-5o/o

TOTAL

*Esta ação será realizada apênas

í

9.72§;00

vez durante a execução do projeto,

contemplando as duas êtapas do Projeto Teotônio Vilela I e ll no mês 5

.

Perfazendo no total de R$í3.í31,í2.

MES 05 ATIVIDADE
MATERIAL

coNsuso

O2

GINCANA CULTURAL
DE Unidade

-u,?,t"1,

Unitário

B2
?À.

\)

M

É

Itilnha
iti.aha

Casa
\ricla

Agua em copo

23,20

Ê

I Pacote

I

i

\

/,

l,)il4

| 1í6,00

I

com 48
Medalha

-

1' lugar

Medalha em acrílico

Unidade

-

2"

Unidade

30

15,00

450,00

30

15,00

450,00

30

15,00

450.00

/L{ú
U&/a

I

lugar

Medalha em acrílico

- 3' I Unidade

I

ugar

Subtotal

TOTAL

ServiÇo de

lLanche

Unidade

250

6,00

1.500,00

,í.500,00

Subtotal

*Essa ação será realizada uma vez (0íx) durante a execução do projeto
do Teotônio Vilela I e ll, no mês 05.
*O Valor total da ação é R$ 3.707,50.

MÊS 05 (ATIVIDADE 03) CURSO DE MAQUIAGEM
SERVI O DE TERCEIROS

Discríminâção

Unidade

Quantidade

Õ.)

ür

,/----.-

frFà

irllnha
lllinlra

_Bp].,

têasa
lrE.la

Curso de Maquiagem com

ffi

t

!ih

P

Unidade

450,00

15

ry
6.750,00

material completo, instrutor e
certificação
:9.750,00

t.687,50
TOTAL

8.437,50

*A turma terá 15 alunos. O curso será realizado duas vezes (2x)
durante a
execução do projeto, sendo nos meses 5 e 7. Valor de R$ 450,00 por aluno
incluído material e certificação.
*O valor total do curso é de R$ 8.437,50 x2
= R$ í6.875,00

MÊs 06 (ATTVTDADE 01) cuRso BÁstco DE CABELEIREIRo

(coloRrMETR|A E ESCOVTSTA)
sERV|ÇO DE TERCETROS

Discriminação

Curso Básico de Cabeleireiro

(Colorimetria

Valor Total

Quantidade
Unidade

e

400,00

20

8.000,00

escovista)
com meterial completo,
instrutor e certificação
E .000

BlDl256/o

2.000,00

TOTAL

!0.o00,0o
*A turma lerâ 20 alunos. O curso será realizado duas vezes (02x) durante
a execução do projeto no mês 6 e L Valor de R$ 400,00 por aluno incluído
material e certificação.
*O valor total do cunso é de R$ 10.000,00 x2
= x2 = R$ 20.000,00.

MÊs 07

- (AT|VTDADE oí) CAMPANHA

SAÚDE DA FAM|L|A

Material de Consunro

Unidade

Quantidade. I Custo
.,. .,1i,.
,.,r;:..] Unitátio

Kit Saúde

UnidaOe

200

Bucal
creme dental 509

escova +
|

.

15,00

Valor Total
3.000,00

84

0\
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I
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t1

Flúor em Gel 200m1

Un

dade

03

50,00

Kit monitor de Glicose completo
com 100 Tiras

Un

dade

02

100,00

Luvas de procedimento com

Un

dade

0'1

talco c/ '100 unidades

-

a9
t'al"'
150,00

200,00

20,00

Tam M

20,oo

I

I

I

8i*2,50

4,272,§

TOTAL

Unidade

Folder educativos

1.000,00

500

2,00

20

12,00

Unidade

0'1

150,00

Unidade

02

120,00

Lanche

Unidade

500

6,00

3 000,00

Palestrante

Pessoa

03

400,00

1.200,00

Hora

01

150,00

150,00

Locação de tendas 6x6

Unidade

02

500,00

1.000,00

Apoio logístico

Pessoa

05

100,00

500,00

Camisa em malha pv com art Unidade
rmp

ressa

Faixa de divulgação

tam

70x400cm colocada
Banner (90x2í

)

240,00
150,00
240,00

Carro de som para mobilização
em dois dias

7.r[80,00

*A ação será realizada 'l vez durante a

execução

do

projeto.

Contemplando a etapa Teotônio Vilela I e ll, nos mês 7.

*O uso da camisa se derá pera a identificação da equipe técnica,
palestrentes, logistica e parceiros.
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*O valor total da ação é de R$ 13.562,50
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MES 07 ATIVIDADE 02 CURSO DE PIZZAIOLO

Discriminação

:Unidade,r::r:

Curso de Pizzaiolo

com
material completo, instrutor e
certificação

,Quantidâde

Unidade

V,êlq.r

Uiiitário

20

4 000,00

200,00

SUBTOTAL

4.000,00
l;.:'rrr:

1,000í0
5.000,00

*A turma terâ 2O alunos. O curso será realizado uma vez (O'lx) durante a
execução do projeto no mês 01. Valor de R$ 200,00 por aluno incluído
material e certificação.
*O valor total do curso é de R$ 5.000,00.

MES 08

- ATIVIDADE Oí

Material de consumo

CAMPANHA PELA NATUREZA
.-Valor

Valor
'
ünitárió,
Total,

,

Mudas de plantas frutiferas

Unidade

150

20,00

SUBTOTAL

3.000.00

3.000;00

BDt2írlo

750,00

!,7q9,,09

Unidade

Valor

Quantidad

..,,.,:,,.,e .:

fotal

,,.

Lanche

Pessoa

400

6,00

2.400,00

Folder educativo

Unidade

400

2,00

800,00

Faixa de divulgação tam
70x400cm colocada

Unidade

01

150,00

150,00

B6

?r\

U'l

t ctlr

l-nha Casa
lttanha l,icla

,4\

n

Banner (90x21)

Unidade

02

120,00

240,00

Unidade

02

500,00

1000,00

Diária

0'1

150,00

I

Locaçáo de tenda 6x6
Carro de som para
mobilização

150,00

1 '-/1,

/P/'f4
*Esta ação será realizada apenas

í

vez (1x) durante a execução do projeto

contemplando as duas etapas Teotônio Vilela I e ll no môs 8.
*Valor da atividadê R$ 9.675,00.

Ão DE ENCERRAMENTo Do PDST

MÊS 08 ATIVIDADE 02 A

sERVrçO DE TERCETROS

Carro de som

Unidade

Quarüdade

Valor
Unitário

Valor Total

EW!§ffi

para
Hora

N,I

150,00

150.00

Locação de tendas 6x6

Unidade

02

500.00

1.000,00

Lanche

Unidade

500

6,00

3.000,00

Apoio logístico

Pessoa

05

100,00

500,00

mobilizaçáo em dois dias

SUBTOTÀL

4,650,00

*O valor dessa ação R$ 5.812,50.
*Sendo realizado apênas uma vez durante a execução do projeto,
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11. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

4Y

ruÊs or
ETAPA

pós-corutnltueu

1r_
/trr,to
/

Erxo rNFoRMlçôes soBRE o PRocRAMA

plarurÃo socrAL

(ATTvTDADE

couriruuay

r - aÇÃo
lmplantaçáo

do Plantão Social, que será permanente durante

execução do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial

-

a

PDST (8 meses).

2 _ OBJETIVO

Acolher

e rcaliz

escuta sensível da populaçáo beneficiária, dando

informações e esclarecimentos sobre o andamento do projeto social, sobre os

direitos

e

deveres de cada morador, atender

demandas, fortalecer

os laços de

ê

encaminhar

integraçâo comunitária

as

e

possíveis

realizar as

inscrições dos cursos e acompanhamentos dos mesmos.

7 - PUBLICO ALVO
Todos os beneficiários do projeto Teotônio Vilela I e ll

8 - CARGA HORÁRIA
Esta atividade terá duraçáo de 08 horas diárias

5. ATIVIDADES

r'
/

Divulgação do PDST na área de intervenção;

Realizar encaminhamentos, que se fizerem necessários, das famílias,

para programas sociais, projetos e serviços existentes no município,
conforme demanda;

BB

ür
v

frlà

?

llâinlaa Casa
ntirrha lricla

/

"l!

Orientar os beneficiários de acordo com os problemas identificados na

dinâmica familiar (conflitos familiares, dependência química, higiene,
cuidados com crianças, etc.).

/
/
r'
{

Realizar a inscrição dos cursos oferecidos pelo PDST;

4ku

Acompanhar e monitorar as atividades realizadas;

l'tl^

Realizar visitas domiciliares quando se fizer necessário;

Foí.alezar as condicionalidades do Programa Bolsa Família através de
orientação e acompanhamento.

6

-

METODOLOGIA
Tendo em vista o alcance do Plantão Social a todos os beneficiários, os

mobilizadores sociais informarão através de folders, o funcionamento sobre o
plantão social, afim de que os mesmo procurem a técnica social que Íicará a

disposiçáo em local reservado, no próprio empreendimento, para serem
esclarecidos e feitos os atendimentos sociais. O Plantáo Social funcionará em
local definido pela Equipe Técnlca do PDST funcionando de segunda a sexta
das 08:00 horas as 12:00 e das í4:00 as 18:00 horas.

O Plantão social terá local fixo, com identificação visual e dotado de uma

estrutura que forneça ateridimento de forma humanizada à população
beneficiária. Funcionará também para reunião da equipe técnica, ponto de
apoio

e

organização das ações que estâo elencadas no cronograma de

atividade do PDST.
Será utilizado um instrumental para quantificar e qualificar a demanda de

procuras no Plantão Social.

A equipe técnica deste órgáo será formada por um Coordenador, um
Assistente Social do Plantão, dois Mobilizadores Sociais e um Auxiliar
Administrativo, todos encarregados das atividades do Plantáo Social.
Esta atividade será registrada por meio de fotos e fichas de diagnóstico
para produção de resumo a ser anexado aos relatórios parciais.
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9 - DETALHAMENTO DE CUSTOS
ATIVIDADE CONTíNUA (Planüio Social) com a duração de 08 horas por dia

de segunda a sexta com intervalo para almoço, durante os 8 (oito) meses da
execução do projeto, disponível para todos os beneficiários do PDST.
Matêrtâltdê Consumo

.Veloa.i.r:,rl',
Custo
Uhitário Total l

Unidade

Xerox diversas (convite e
instrumental de
acompanhamento das
visitas ao Plantão Social)

Unidade

500,00

0,1 0

SUBTOTAL

50,00

59,00

* O lnstrumental do Plantão Social será produzido durante
a execução do
projeto ou seja 8x.
Serviço de Terceiro

Cu§to
'Unitário

Unidade

Camisas PV gola pólo
com aÉe

Unidade

10

25,00

250,00

Bonés com arte

Unidade

10

15,00

150,00

Folder com aÉ gráfica

Unidade

500

2,00

1.000,00

*Camisa e boné serão usados como meio de identificação da equipe
técnica dentro e fora do empreendimento. Será comprada apenas 1x (uma
vez) no projeto dentro do primeíro mês de atividade e cada componente
receberá duas camisas, ficando uma de reserye. O folder será utilizado para
compor a comunicação e respeito das atividades do PDST.
*A compra das camisas, bonés e produção de folderc será realizada no
primeiro mês de etividade.
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Superior em Serviço

0í

Coordenador

Social,

160 horas

Sociologia,

mensais (sendo

Psicologia ou

40 semanais)

6.000,00

Pedagogia
01 Assistente Social (Plantão

social)

Superior em Serviço

120 horas

Social

mensais (sendo

I

30 semanais)

]

Ensino Medio ou

01 Mobilizador Social
I

Superior lncompleto

Ensino Médio ou

01 Mobilizador Social

Superior lncompleto

Ensino Médio ou
01 Auxiliar Administrativo

-,1

4.000,00

Superior lncompleto

160 horas

mensais (sendo

1.500,00

40 semanais)
160 horas

mensais (sendo

1.500,00

40 semanais)
160 horas

mensais (sendo

1 500,00

40 semanais)

SUBTOTAL

*O Coordenador atenderá as duas etapas do PDST do Teotônio Vilela I e
il.

*Valor da atividade no primeiro mês com

a

produção das camisas,

bonés, xerox e RH R$ í9.937,50.
* O valor totâl da atividade nos mesês seguinGs (Xerox e RH) R$18.í87,50
x 7 perfazendo um total de R$ í27.3't2,50
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*Valor total da atividade durante os
R$ 147.250,00

I

mesês de cronograma de execução

t4s

Etxo AÇoEs tNFoRMAT|VAS

[ijÍ;

MÊs oí (ATTVTDADE 01) REUNTÃo tNFoRMATtvA E DE
FORTALECIMENTO SOBRE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1

- AçÃO
Reunião de Fortalecimento Sobre Programa Minha Casa Minha Vida

2 - OBJETIVO
Fortalecer as informaçáo sobre Programa Minha Casa Minha Vida junto
aos beneíiciários, sobre as condições para participaçâo do Programa, critérios

de enquadramento, regras do contrato, caráter único do subsídio, custos
decorrentes da nova habitação, o Trabalho Social com apresentação da
equipe técnica, prazo da intervenção, cronograma do Trabalho Social, com
todas as informaçÕes acerca do contrato de compra e sobre a ocupação da
moradia;

1O

-

PUBLICOS ALVO
Todos os beneficiários do projeto Teotônio Vilela I e ll.

11

- CARGA HORÁRIA
04 hoÍas de duração

5

- CONTEUDO

/

O Programa Minha Casa Minha Vida/FAR;

/

Os critérios de participação e as condições contratuais;

92
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r'

f{

lmportância de permanência no imóvel tendo em vista a impossibilidade

de recebimento de outro beneficio da mesma natureza, com o subsidio
do Governo Federal;

/

Papel

e

responsabilidade

dos participantes (CAIXA, Poder Público,

lÇo

/At;i..

Construtoras, Executor do Trabalho Técnico Social e beneficiário);

/

Cláusulas contratuais,

do parcelamento, do prazo de alienação,

da

adimplência, das restriçôes (venda, aluguel, empréstimo, doação);
PDST que será implementado no empreendimento

lmpactos socioambientais e sustentabilidade do projeto

r'

Prestar informações

à

população sobre

os

programas oferecidos

próximos ao entorno do loteamento habitacional;

/ A função dos parceiros bem como as secretarias da prefeitura, os
programas PRONATEC, CIESE.

/

Acesso as tarifas sociais;

A importância do processo de atualização no CadÚnico

r'

lnformações sobre

a

ofêrta

e

localização

-

Cadastro

de serviços públicos

de

educação, saúde, lazer, esporte, segurança pública, assistência social,
cultura entre outros, e
6

-

METODOLOGIA

A reunião será realizada pela Coordenação do Proieto, onde a mesma
organizará e articulará toda a realizaçâo da atividade. Será realizada uma
grande reunião para informar e sensibilizar os beneficiários do projeto,
mobilizando-os a fim de esclarecer sobre os critérios do Programa Minha Casa

os objetivos e o cronograma de atividade a ser
desenvolvido e executado durante o Projeto de Trabalho Social. Bem como
tratar da importância do contrato de compra e venda da financiadora e as
Minha Vida

e

divulgar-

orientaçÕes acerca do processo de ocupação das moradias, e todo o conteúdo
93
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a ser abordado na atividade. Essa reunião será realizada em espaços definido

pela Coordenação, no qual haverá

a

de folders para serem

utilização

distribuídos aos beneficiários, com ilustraçÕes contendo as informaçôes de
todo o conteúdo abordado. Como também será servido água e lanche para os
beneficiários para que possam se sentir acolhidos pelo projeto.

/51
/ürt-le

Serão utilizados faixas e banners para a identificação do projeto nas
atividades

a serem

desenvolvidas, começando pela reunião informativa. Os

beneficiários serâo convocados através dos meios

de comunicação

com

chamada local em rádio e TV, e articulação dos mobilizadores sociais. A equipe
técnica informará hora e local da reunião.
Para registrar toda a atividade será elaborado um relatório descritivo e um

fotográfico anexado com assinatura dos participantes.

7- DETALHAMENTO DE CUSTO
MES 01 (ATTVIDADE 01) REUNTAO DE FORÍALECTMENTO SOBRE
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

sERVrçODE

Unidade

TERCEIROS
La

nche

Folder informativo

Quantidade-

Custo
Unitário

Valor
Total

Unidade

100

6,00

600,00

Unidade

'100

2,00

200,00

VALOR TOTAL DOS CUSTOS

800,00

.Esta atividade sêÍá reelizada uma vez durante a êxêcução do projeto
contêmplendo as duas etapas do Projeto Teotônio Vilela I e ll.
Perfazendo o total de R$ 800,00.
8 _ PARCERIAS

r'

Secretaria

de

Desenvolvimento Social- SEDES, Departamento do

Programa Bolsa Família.

EDUCAÇÂO PATRIMONIAL
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MÊS

oí - (ATIVIDADE 02) PALESTRA soBRE EDUcAÇÃo PATRIMoNIAL:

uso Do EsPAço,
1

LAZER E SOC|ABTLIDADE

t_2

- AçÃO
Palestra sobre educação patrimonial: uso

do

/1/,,,b,
espaço, lazer

e

sociabilidade.
2

- OBJETIVO
Estimular a correta apropriação e uso dos espaços e equipamentos de

uso comum, repassar através de orientações básicas sobre a manutenÇão
preventiva da moradia e dos equipamentos coletivos.
12

-

PUBLICO ALVO
Todos os beneficiários do Teotônio Vilela l.

í3 -

CARGA HORÁRIA.
Esta atividade terá duração de 3 horas.

5

-

METODOLOGIA
Através de palestra abordando o tema sugerido, bem como orientando

sobre o uso adequado e manutenção dos equipamentos sociais e da estrutura,

evitando desperdício financeiro excessivo com a quebra e troca de peças e
equipamentos, incitando debates acerca da importância de cuidar bem da sua
casa, de zelar, de evitar alterar a estrutura da casa. lnÍormação básica sobre os
sistemas de água, esgoto, coleta dos resÍduos sólidos.

A estrutura da ação será disponibilizada pela Coordenação do PDST do
Teotônio Vilela l.

95
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llrlinlaa (Casa
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I

"

em um espaço localizado no próprio empreendimento. Será realizada no final

dessa ação uma avaliação junto aos beneficiários sobre a ação realizada,
sobre sua satisfação e a relevância da temática na sua vida.

123
Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.
6

lü;,b-

- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

/

O uso da correta apropriação dos espaços e equipamentos de uso
comum;

/

Repasse de informaçôes básicas sobre manutençâo preventiva da
moradia e dos equipamentos coletivos;

/

lnformaçÕes básicas sobre

os sistemas de água, esgoto, coleta

de

resíduos sólidos;

/

Zelar o imóvel, o condicionamento e exigências do imóvel conforme o
contrato da CAIXA ECONOMICA,

/

A educaÉo pakimonial como um processo contínuo é de fundamental
importância para a formação da cidadania.

14

-

DETALHAMENTO DE CUSTOS

MÊS 01 - (ATIVIDADE 02) PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL:
USO DO ESPAÇO, LAZER E SOCIABILIDADE

Material de consumo

'' Válor'
''üiritário

Unidade

Xerox

(convite
divulgação)

de

Unid.

500

0,10

Valôr
Total"
50,00

5{1,00

Serviço de Terceiros
Unidade
Folders informativos

Unid.

Valor
Oüantidâde ,uniÍário
200

2,O0

Valor
Total
400,00

96
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g,H,

I

.3ttÀ
Itllinha Gasa

{,

llf,inlaa l,Ida
Lanche

Pessoa

6,00

300

1.800.00

SUBTOTAL

?;200,00

TOTAL

2.250,00

*Valor total da atividade R$ 2.250,00.

,lr\
lvaL

MÊs 02
FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO

MÊs 02

(ATIV|DADE

oí) oFtcrNA DE

FoRTALEC|MENTo

E

oRGANTZAçÃO COMUNTTÁRIA

í-

AÇÃO
Oficina de Fortalecimento e Organizaçâo Comunitária.

2

-

OBJET]VO

Esta oficina, busca desenvolver habilidades para

organização

comunitária e fortalecimento da comunidade.

3-PÚBLICO ALVO
Todos os beneficiários do Teotônio Vilela I e ll, com turma de 30 pessoas.
15 _ CARGA HORÁRIA
A carga horária será de 4 horas.
5

-

METODOLOGIA

As inscrições serão realizadas pela equipe do PDST. A oficina será
desenvolvida com equipamentos disponibilizados pela Prefeitura e as
ferramentas serão adquiridas através do projeto. Serão distribuídas apostilas
relativas ao conteúdo ministrado e as aulas teóricas serão projetadas em datashow.

moradores que possuem perfil de
liderança. Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise

O curso será voltado para os

dos objetivos alcançados e serão entregue certificados aos participantes com
frequência igual ou superior a75o/o da carga horária total.
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Aor

,tlinlra casa
It,linlra \ridã
Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.

6

- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

/

/
/
r'
r'
/
í6

-

15í

Fortalecimento comunitário;

fu!.,b-

Plano de Cidadania e Açáo Politicas;
Formação humana;
Habilidades Sociais;
Organizaçâo comunitária, e
AssociaçÕes e cooperativas.

DETALHAMENTOS DE CUSTO

MÊS 02 (ATTVTDADE 01)
ORGANIZAÇ Ão comuurrÁnla

OFICINA

Material de Çonsumo

DE

FORTALECIMENTO

Qúantidad

Valor

e

T,.otal

E

[Y]r*n",
Pasta com elástico

Unidade

30

4 00

120,00

Apostilas

Folhas

30

6,00

í 80,00

01

20,00

20,00

01

12,00

12,00

(xerox

encadernaçâo)

Caneta esferográfica modelo Caixa

-

cristal ponta média (1.0mm)
- preta

com 50
unidade
S

Resma de papel A4

Pacote
com 500
fls.
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llf,inha Gasa
Itiinlra líida

bZ
senieof,f Tercerros

fatu

Valor

Quanüdade

Certificado para a oficina

Unidade

30

7,00

210,00

Lanche

Pessoa

30

6,00

180,00

í 00,00

400,00

lnstrutor do curso

Hora

'Esse culso seÉ Íealizado apenas
TeotônioVilelalel!.

4hrs

I vez conbmplando

as duas êtapas

'O Valor total do cueo é de í.402,50.

Erxo EDUCAçÃO pAnn SAÚDE
MÊS 02 (ATIVIDADE 02) PALESTRA A IMPoRTÂNclA DA AUTOESTIMA E
DA AFETIVIDADE

1-AÇÃO
Paleska a importância da autoestima e da afetividade.
2

- OBJETIVO
Sensibilizar

o cuidado com as emoções, pois são importantes

como

adaptação a nossa vida social, que ajudam a avaliar as situações, servem de
99

,l:

E11

Y

Minh=a Casa
llrlinlra lfi.ra
critério de valoração positiva

e

ljw

negativa para suas situações de nossa vida,

preparar nossas açÕes e o que nos motivam.
17

-

PUBLICO ALVO

/5r

Todos os beneficiários do empreendimento Teotônio Vilela I e ll
18

-

CARGA HORÁRIA

//!,rú"

04 horas
5

- ATIVIDADES

/
/
/
/

A construção do indivíduo a partir da afetividade;
O que são afetos;
Emoção e sentimentos;

Como nutrir a autoestima: aceitação de si, apreciação de si, atenção e
afeição;

6

- METODOLOGIA
A palesha será realizada de forma efetiva, tendo duração de 04 horas,

em horário e dlas a serem deÍinidos pela equipe técnica do PDST. A palestra
será ministrada pelo profissional de psicologia de forma dinâmica e através de
apresentação oral com auxilio de data show.

A estrutura da ação será disponibilizada pela Coordenação do PDST
do Teotônio Vilela I em um espaço localizado no próprio empreendimento. Será

realizada no Íinal dessa ação uma avaliação junto aos beneficiários sobre a
ação realizada, sobre sua satisfação e a relevância da temática na sua vida.
Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.

7- DETALHAMENTO

DE CUSTO

MÊS 02 (ATIVIDADE 02) PALESTRA A IMPORTÂNCIA DA AUTOESTIMA E
DA AFETIVIDADE

100

i,{

.

8rB

f.

liÍrlaa Gasa
l\iirllta \,ida
It

SERVICO

DE

TERCEÍROS

Valor
Total

I

I
I

Lanche

Unidade

100

6,00

600,00

Folder informativo

Unidade

í00

2,00

200,00

4

100,00

400,00

Paleskante

Hora

6s
tuP

L200,00

*Esta palestra será realizada

í

vez duranG a execução do projeto. Valor

total R$ í.500,00.

eouclçÃo

PARA A

slúoe

mÊs oz (ATIVTDADE 03) cAMpANHA DE coMBATE Ao

uso Do ALcooL

E OUTRAS DROGAS

r - açÃo
Campanha de combate ao uso de drogas com ênfase nos malefícios
causados pelo Álcool e as drogas e suas Consequências.
2

- OBJETIVO
Sensibilizar os alunos dos estudantes do Teotônio Vilela I e

importância

ll sobre

do combate ao uso de álcool e outras drogas através

a

de

orientaçÕes e rodas de conversas em sala de aula.

19

-

PÚBLEO ALVO

Alunos da escola do Teotônio Vilela I e ll.

20

- CARGA HORÁRN
04 horas.

5

-

ATIV]DADES

/
r'

O álcool e o alcoólatra; As drogas;

Os males causados pelo álcool; Os males das drogas;
101
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Itllinha reasa
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/
/
r'
6

-

O álcool e as drogas na família;
lnclusão produtiva e o álcool.
Álcool e drogas na adolescência.

METODOLOGIA

A campanha terá duração de 04 horas, a ser realizada na escola do
Teotônio Vilela le ll em horário e dia a serem definidos pela Coordenação. A

/=g
i,/@

referida c€lmpanha terá parceiros de diversas áreas, a exemplo a Secretaria de
Saúde.

A campanha será desenvolvida através de explanação oral em data
show, dinâmicas e distribuição de material educativo e de apoio para
orientaçâo e conhecimento sobre o assunto acima citado. Serão realizadas
rodas de conversas e interação com os estudantes. Na ocasião serão
convidados integrantes dos Alcoólicos Anônimos de lmperatriz, bem como
pessoas reabilitadas do uso de drogas, para que possam contar suas histórias
de superação. Os convites serão feito pela própria equipe do PDST.

Será realizada no final dessa ação uma avaliação junto aos beneficiários
sobre a açâo realizada, sobre sua satisfaçáo e a relevância da temática na sua
vida.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.

7- DETALHAMENTO

DE CUSTO

mÊs 02 (ATTVTDADE 02) GAMPANHA DE CoMBATE Ao

uso Do ALcooL

E OUTRAS DROGAS

sERVrçp

Un*&&

rr

Quantidade

Cgsto

tk:itário

Valor
Tirtâl

Lanche

Unidade

150

6,00

900,00

Folder informativo

Unidade

150

2,00

300,00

{:200;00

1.02

r.';

IX)

,.._7-(A*

r

I

il tt . Jl:.

Mirrlra tcasa
ntiralaa Wida
300,00

"Esta ação será realizada

1

vez durante

a

execução

contemplando as duas etapas do Projeto Teotônio Vilela

le

do

projeto

ll.

* O valor total da açâo
é de R$ í.500,00.

Erxo AçÕES SOCTOEDUCATTVAS
MÊS 03

Elxo PLANEJAMENTO
MÊs 03

E GESÍÃO DO ORÇAMENTO FAM|LIAR

- (ATTvTDADE oí) sEMlNÁRto

DE

coNsctENTlzAçÃo soBRE

GoNSUMO E ECONOMTA DOMÉSÍCA (ÁcUA E LUZ)

I - AçÃO
Seminário de conscientização sobre os desperdícios domésticos.
2

-

OBJETIVOS
Aprender sobre noções de economia doméstica e familiar, na busca por

mudanças de hábitos no desperdício com água e energia garantindo a redução
de consumo do imóvel, bem como o equilíbrio financeiro familiar.

21

-

PÚBLICO ALVO

Todos os moradores residentes do Teotônio Vilela I e ll.

22

- CARGA HORÁRIA
A carga horária será de 04 horas.

5

- CONTEÚDO

/

PROGRAMÁTICO

Planejamento financeiro; Organização

e

planejamento do orçamento

familiar; Racionalização dos gastos com a moradia; Acesso às tarifas
sociais dos serviços públicos; Compromissos e dívidas; Calendário de
eliminaçáo de dívidas;
103
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/

Poupança e Gestão do orçamento doméstico. Como reduzir o consumo

de água na cozinha; Como reduzir o consumo de água na área de
serviço; Como reduzir o consumo de água no banheiro e como rêduzir o

consumo de água no uso de atividades domésticas, como lavar
automóvel e/ou aguar plantas.

'/

lJ

í/üY,6

- METODOLOGIA
Esta ação consiste em instruir os participantes sobre gestão do

orçamento, adquirindo noções de economia doméstica e familiar, planejamento

orçamentário, geração de autossuficiência básica, importância do equilíbrio

financeiro. Apresentando técnicas administrativas e orçamentárias como
ferramentas úteis para que a pessoa faça uso no seu lar para atingir o tão
desejado equilíbrio financeiro

e ter controle dos gastos.

Reduzindo o

desperdício com o uso de energia e água potável.

A atividade terá duração de 4 horas em horário e dias a serem definidos

pela Coordenação do PDST, terá formato de ciclo de palestras

e

será

ministrada por profissional capacitado. Será utilizado cartilhas educativas, data

show e será proporcionado às participantes reflexÕes acerca das temáticas
acima, desenvolvendo sua capacidade para o equilíbrio doméstico.

A estrutura da ação será disponibilizada pela Coordenação do PDST do
Teotônio Vilela I em um êspaço localizado no próprio empreendimento. Será
realizada no final dessa ação uma avaliaçáo junto aos beneficiários sobre a
açâo realizada, sobre sua satisfação e a relevância da temática em sua vida.
Ao final será servido um lanche para encerramênto da atividade.

Esta atividade será regiskada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.

7- DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs m

-

(ATTVTDADE

coNsuMo

E

oí) sEMtNÁRlo DE coNsclENTlzAçÃo soBRE

EcoNoMlA DoMÉsflcA (ÁGUA E LUZ)
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lr*

l.{luenlida

de ?erceirirs
Lanche

Unidade

200

Cartilhas

Unidade

200

Palestrante

Pessoa

4hs

6,00

1.200,00

4,00

800,00

100,00

400,00

*Esta etividade será realizada 1 vez.
*O valor total
de uma palestra é de R$ 3.000,00.

Erxo EDUCAçÃO lmererural
MÊS 03 (ATIVIDADE 02} HoRTA ALTERNATIVA
1

- AÇÃO
Horta Alternativa para as famílias beneficiárias do projeto.

2

- OBJETIVO
Orientar os beneficiários sobre

a

importância do cultivo de hortaliças

para a própria subsistência familiar por meio de técnicas de manutenção de
pequenas hortaliças.
23

-

PÚBLICO ALVO
Famílias dos empreendimentos do TeotÔnio Vilela I e ll

24

- CARGA HORÁRIA
A carga horária será de 04 horas diárias.
105
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Manha rea-a
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-

t,

METODOLOGIA

A ação terá duração de 04 horas, em horário e dias a serem definidos
pela coordenação do PDST, no qual haverá entrega de sementes e kits para a
manutençáo das hortas. Palestra sobre a importância do cultivo de pequenas
hortaliças para a população.

Através de cartilhas, os moradores serão orientados sobre como cultiva
pequenas hortaliças para sua própria subsistência.

/{3

fl;ü

A estrutura da ação será disponibilizada pela Coordenaçáo do PDST do
Sebastião Régis Enéas I em um espaço localizado no próprio empreendimento.

Será realizada no final dessa ação uma avaliação junto aos beneficiários sobre
a ação realizada, sobre sua satisfaÉo e a relevância da temática na sua vida.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatôrios parciais.

6- DETALHAMENTO DE CUSTO
MÊs 03 (AT|VIDADE 02) HoRTA ALTERNATTVA

Valor
r'otar

Sementes de cebolinha

Pacotes

60

5,00

300,00

Sementes de alface

Pacotes

60

5,00

300,00

Sementes de coentro

Pacotes

60

5,00

300,00

Sementes de couve

Pacotes

60

5,00

300,00

Kit para manutenção da
horta (pá, regador )

Unidade

60

35,00

2.100,00

Pacote de adubo de Skg

Unidade

60

20,00

1.200,00
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5.625,00

§erviço.dà Tercairos

Valor

Valor

/t
Lanche

Pessoa

60

6,00

360,00

lnstrutor

Hora

04

í 00,00

400,00

*A ação seÉ realizada 1 vez (íx) duranb a execução do
contemplando o Teotônio Vilela le ll no mês 03.

/"-l

projeto,

*O valor total da ação é de R$ 6.575,00.

MÊS 04

MÊs 04 (ATtvtDADE o't) PALESTRA soBRE A SAúDE
1

HoMEM

- AÇÃO
Palestra sobre a saúde do homem

2

oo

-

lntegração com os Pais.

- OBJETIVO

/

Sensibilizar os pais beneÍiciários

da área de intervenção através

de

orientaçôes no que se refere a assuntos como prevenção do Câncer do
Órgão Sexual Masculino e Câncer de Próstata;

/

Buscar o fortalecimento da integraçáo comunitária, através da difusâo do
conhecimento.

3

-

PÚBLICO ALVO
Beneficiários do Projeto.

to7

\,

wa r
ntrirrlra Gasa

Itiinlra Vi«la
4

- CARGA HORÁRN
02h (quatro horas)

5

r'
r'
/
/
/
6

!6Ç

- ATIVIDADES

-

Ndà

Visitas periódicas ao posto de saúde;
Sintomas sugestivos das doenças;
Higiene do órgão sexual masculino;
Sorteio de prêmios;
Engenharia humana.

METODOLOGIA

A campanha terá duração de 02 horas, em horário e dias a serem
definidos pela equipe. A referida campanha acontecerá em local a ser definido.

A campanha será ministrada com explanação oral através de

data

show, distribuição de material educativo, ilustrativo e de apoio para orientação
e conhecimento sobre o assunto acima citado.
Esta atividade será regiskada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.
7

-

DETALHAMENTO DE CUSTO
MÊS 04 (ATIVIDADE 01) PALESTRA soBRE A SAÚDE Do HoMEM

Caneca

Unidade

100

10,00

1.000,00

Saco para embalagem da

Pacote

01

45,00

45,00

caneca

com í00

Tubo de fitilho com 50mt.

Unidade

05

3,00

15,00

t-08

B16i
ú'
l5irrlra rcasa
lvlirrlra \ta.la

\.

t-

rv tb

/ó{

/v'bla*

Lanche

Unidade

100

6,00

600,00

ToÍÀt
*Essa ação será realizada 1 vez durante

a

execução do projeto do

TeotônioVilelalell.
*O Valor total da atividade
é de R$ 2.075,00.
8

/

-

PARCERIAS
Escola

SEGURANçA NO TMOVEL
MÊs 04

- (ATIVTDADE

02) CAMPANHA EDUcATtvA soBRE SEGURANÇA

TNFANTTL E PREVENçÃO DE ACIDENTES NO |MÓVEL

1-AçÃO
Campanha educativa sobre segurança infantil no imóvel.

2-OBJETIVO
Sensibilizar os beneficiários

do PDST para quem possam cuidar

da

segurança das crianças do empreendimento, com cuidados dentro e fora dos
imóveis.
109

n

,,i

8,tr C

lltinlia Gasa
nrlilrha \rida

lt

e-púettco etvo
Todos os beneficiários do Teotônio Vilela I e ll.

4-cARGA HoRÁRrA

lé)

04 horas.

/,ti,L

s-conreÚoo PRocRAMÁTtco

r'
/
/
/
r'

A importância da segurança infantil;
O uso de materiais protetores para tomadas, quinas de mesas, trava de
portas, trava de gavetas;
Cuidados com produtos quÍmicos, materiais cortantes e remédios;

AtenÉo com brincadeiras longe de casa;
Prevenção da ausência da criança no empreendimento;

6-METODOLOGIA

A casa pode apresentar alguns perigos para as crianças e pensando
nisso a atividade será desenvolvida para todos os beneficiários que moram
com crianças em faixa de risco com acidentes domésticos. A atividade será
desenvolvida em dia e local definido pela equipe técnica do PDST, será
realizado uma palestra para abordar os temas que envolvem o conteúdo da
atividade. A equipe técnica pode articular o convite a algum representante do
Corpo de Bombeiro de lmperatriz para que possa falar sobre como planejar a
prevençáo de acidentes domésticos e exemplificar casos ocorridos.

Será produzido um banner para divulgar

a atividade e também

será

produzido folders orientacionais sobre o tema abordado. Ao final do evento
será servido um lanche confraternizando o alcance da ação.

Esta atividade será regiskada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.

25
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DETALHAMENTOS DE CUSTO
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lirrlaa Casa
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MÊs 04 - (ATIVIDADE 02) CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE SEGURANÇA
INFANTIL E PREVENçÃO DE ACIDENTES NO IMOVEL

de,Íçrceiros
Folder informativo

Unidade

300

2 00

Banner (90x1,20)

Unidade

0"1

í

600,00

20,00

120,00

-1,$
il!,-ra

*Esta aüvidade seÉ realizada ume vêz (01x) contemplando as duas etapas

do projeto Teotônio Vilela I e ll durante a execução do projeto.
"O valor total da ação é de R$ 900,00
'Será feito uma distribuição de folders dentro do bairro.

EIXO GERAçÃO DE TRABALHO E RENDA

MÊs 04 (ATTVTDADE 03)

cuRso

DE LrMpEzA DE PELE

I - AÇÃO
Curso de Limpeza de Pele.
2 _ OBJETIVO

Qualificar a mão de obra local, incentivando aos beneficiários do PDST
para a importáncia de se capacitarem para o mercado de trabalho. Bem como,

desenvolver também através

do curso, aptidões e competências para a

realização de limpeza de pele superficial e profunda.
3

-

PÚBL]CO ALVO
Jovens e adultos beneficiários do Teotônio Vilela I e ll

4.

.

CARGA HORÁRN
A carga horária será de 20 horas. Cada turma terá 08 alunos.

5.

METODOLOGIA

lrt
m

Ít

Or
q
\_]/

tr@*
lirrhã Casã

iiirrlrâ

l-1

,".::

,Í:

lrida

As inscrições serão realizadas no Plantão Social do PDST e em ostos
credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com

o

perfil

sócio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e
comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja). Tal procedimento

justiÍica-se no caso de procuras excessivas onde serão realizadas triagens que
daráo prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos.
O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso, com toda

169
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estrutura necessária e certificação.

Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos
objetivos alcançados

e

serão entregue certificados aos participantes com

freqüência igual ou superior a75o/o da carga horária total.
Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.
6

- CONTÉUDO

r'
/
/
/
/

PROGRAMÁTICO:

Exame da pele (tipos de pele);
Cosméticos utilizados em limpeza de pele;
Aprendizagem do procedimento de limpeza de pele;

Treinamento no processo de extração da acne;
Treinamento em sequência completa de limpeza de pele com pacientes
reais.

T.DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs 04 (ATTVTDADE 03) cuRso DE LtMpEzA DE PELE
SERVI

DE TERCEIROS

Curso de Limpeza de Pele

com material completo,

Unidade

08

400,00

3.200,00

instrutor e ceÉificação

'3.200,00

1t2

h.

--'-:-:\

Ebtl
I

lttanha Casa
It[anlra l,ida

I

,é'

800,00

*A turma telrâ 12 alunoa. O curco será realizado 2x durante a execução do
projeto nos meses 4 e 6. Valor de R$ 400,00 por aluno incluído matêrial e
certificação.
*O valor total
do curso é de R$ 4.000,00 x 2 no total 8.000,00.

/vd*

EIXO GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
MÊS 04
1

-

474

(ATTVTDADE 04) CURSO DE MANTCURE

- AÇÃO
Curso de Manicure.

2

- OBJETIVO
Qualificar a mâo de obra local, dando a jovens e adultos residentes na

área de intervençáo, orientações acerca de sua entrada
mercado de trabalho, incentivando

o espírito

e

permanência no

empreendedor

e colocando a

disposição de tais pessoas um serviço de auxilio para capacitação na abertura
de pequenos empreendimentos no mercado Íormal ou informal.
26

-

PÚBLICO ALVO

Jovens

e

adultos, residentes nos bairros da área de intervenção;

totalizando 15 pessoas por turma.
27

-

CARGA HORÁRIA

A carga horária será de, 40 horas, não excêdendo um mês arealizaçâo
do curso.
5

-

METODOLOGIA

As inscriçÕes serão realizadas no Plantão Social do PDST e em postos
credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com

o

perfil

173
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sócio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e
comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja). Tal procedimento
justifica-se no caso de procuras excessivas onde serão realizadas triagens que
daráo prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos.

4lJ

O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso, com toda

l/bJ*

estrutura necessária e certificação.

Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos
objetivos alcançados

e

seráo entregue certificados aos participantes com

frequência igual ou superior a75o/o da carga horária total.
Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.
6

- CONTEÚDO

/
/
/
28

-

PROGRAMÁTICO:

Técnicas de manicura;
Técnicas de pedicura;
Assepsia e utilização correta de materiais.

DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs 03

- (AT|VIDADE 04) cuRso

DE MAN|CURE

sERVrçO DE TERCETROS
Unidade

Curso

de

Manicure com

Unidade

15

Valor
Unitário

Valor Total

450,00

6.750,00

material completo, instrutor e
ceÉificação
6.750,00

L1,4

i;,.

wr

.nFt,
Ittlnhã reasa

1i
t,
t

nf,Inlra l,l.la

*A turma terá í5 alunos. O curco será rsalizado duas (02) vezes durante a
execução do projeto, sendo nos meses 4 e 6,

Yalor de

RS 450,00 por aluno

*O valor total do curso é

de

Yrlo

incluído mabrial e ceÉificação.

R$ 8.437,50 x2 = RS í6.875,00

MÊS 05

ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS
MÊS 05 (ATIVIDADE 01) CAMPANHA MULHER EM FOCO
1

- AÇÃO
Campanha Mulher em foco

2- OBJETIVO

/

Sensibilizar os beneficiários do projeto para a importância dos cuidados

voltados

à

mulher, desde cuidados pessoais, cuidados estéticos,

cuidados nutricionais a cuidados em saúde e através dessa ação buscar

o

fortalecimento

da integração comunitária, através da difusão

do

conhecimento.

3

-

PÚBLICO ALVO
Mulheres Beneficiárias do Teotônio Vilela I e ll.

4

- CARGAS HORÁRIA
Esta atividade terá duração de 06 horas.

5

-

ATIVIDADES

/
r'
/
r'
/
/
/

Promover palestra sobre a autoestima;
Promover um dia voltado a cuidados da beleza.

Paleska sobre violência doméstica:
Rede de atendimento para proteção a mulher;
Corte de cabelo;
depilação de buço e sobrancelhas;
maquiagem;
115
.\ri

8ür
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Hidratação;

41j

METODOLOGIA

A

atividade será realizada em dia

e

horário

a ser

definido pela

coordenação do PDST. A palestra rcalizada terá duração máxima de 01 hora,

/uÀi*

sendo utilizados recursos pedagógicos para a ministração da mesma.

Várias instituições

e

profissionais serão convidados

a

estarem

atuando como parceiros durante esta campanha, tais como enfermeiros,
nutricionistas, médicos. A campanha terá duraçáo de

6 horas, sendo

servido

lanche aos beneficiários.
7

-

DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs os (ATtvtDADE oí) CAMPANHA MULHERES EM
DE CONSU;IO
Jogo de sombras

ünidade

Kit

Foco

Qutantidade

Valor
Unitário

Valor Total

10

20,00

200,00

Pó compacto diversas cores

com
sombras
e pincel
Unidade

10

29,99

299,90

Delineador de cor preta

Unidade

10

15,00

í 50,00

Base diversas cores

Unidade

10

30,00

300,00

Rímel preto

Unidade

10

25,00

250,00

Blush diversas cores

Unidade

''t0

25,00

250,00

Lápis de olho preto

Unidade

10

15,00

150,00

Batom de diversas cores

Unidade

30

12,00

360,00

Máscara capilar para todos os Pote com
5009
tipos de cabelos

10

18,00

"t80,00

Shampoo para todos os tipos Pote com

10

í

0,00

100,00

í0

í

0,00

100,00

8,00

40,00

de cabelo

5009

Condicionador para todos os Pote com
tipos de cabelo

5009

Gel refrescante pós depilação

Pote com

5

tt6
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ntinlra Casa
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Óleo removedor hidratante pós Embalag
depilação

em

L

,\

5

12,00

60,00

Â

7,00

35,00

5

10 00

50,00

í0

15,00

150,00

05

í 0,00

50,00

com

300m1

Papel para

depilação
dimensões 22,8cmX73mm

Embalag
em com
'100unid

Talco desodorante perfumado

Embalag
com
í 009

em

Cera depilatória a frio de uso Embalag
profissional para todos os tipos
de pele

em

com

5009

Algodão hidrófilo

(100% Rolo com
algodão) para uso farmacêutico 5009

2.7?í,90

Unidade
400

6,00

2.400,00

Lanche

Pessoa

Camisas em PV branca com
logo a campanha

Unidade

20

12,00

240,00

Confecção de sacolas em
algodão cru (tipo ecológico),
com personalização da
campanha, tamanho 35X40

Unidade

200

12,00

2.400,00

Faixa de divulgaçáo tam
70x400cm colocada

Unidade

01

150,00

150,00

Banner (90x1,20)

Unidade

02

120,00

240,00

lnstrutores

Pessoa

10

200,00

1.200,00
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Ul-nhâ Casa
llf,irrha líIda
Locaçâo de tenda 6mx6m

Unidade

02

Carro de som para mobilização

Hora

0í

soo,yY

|

-'Í.d-00,00

150,00

150,00
7.780,00

SUBTOTAL

aD

Í.945,00

250h

9.725,00

*Esta ação sêÉ rgalizada ápenas 01 X durante a execução do projeto,
contemplando as dues etapas do Projeto Teotônio Vilela I e ll no mês 5.
Perfazendo no totel de R$í3.í3í,í2.

47Ç
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Elxo AÇoEs soctoEDUcATtvAS
MÊs 0s (ATTVTDADE 02) GTNCANA CULTURAL

I -AçÃO
Gincana Cultural entre alunos, educadores e pais da escola da Rede
Pública da área do empreendimento Teotônio Vilela I e ll.
2

- OBJETIVO

/

Ptopor aos alunos desaÍios que levem a perceber situaçÕes problemas

que através do raciocínio, das atitudes e da reação, possam estabelecer
relaçÕes de sabedoria, respeito, amor e paz.

/

Promover momento de interação e socializaÉo no ambiente escolar, bem

como integraÉo dos estudantes e professores.

/

Oferecer momento, espaço e atividades recreativas quê levem ao alcance

das expectativas quanto à diversão, percebendo a escola como um ambiente
legal e alegre.

/

Vivenciar situaçÕes

de

socializaçâo, solidariedade

e

respeito na

comunidade êscolar;

29

-

PÚBLICO ALVO
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4

Minha Casa
llilnlra \íIela
Alunos, Professores e pais da rede pública de ensino da área de
intervençáo do projeto Teotônio Vilela I e ll.

30

-

/

CARGA HORÁRIA

4',7
.t . ,.v

/uz;ia-

04 horas.
5

- ATIVIDADES

{
,/
/
/
./
5

-

Teatto,
Provas frequência;
Cabo de guerra;
Grito de Guerra;
Provas de Conhecimentos

METODOLOGIA
A Gincana Cultural lnterdisciplinar será realizada de forma efetiva, tendo

duração de

M

horas. lncentivando

a

participaçao, condicionando espaço e

atividades para todos mostrarem o seu potencial. lnstigando e problematizando

os conceitos e valores a serem trabalhados, condicionando ação e reaÉo
diferenciadas, as quais deverão ser mediadas pelos professores, em busca da

percepÉo dos pontos positivos e negativos.

A Gincana será organizada na área de Intervençáo do Projeto, pela
equipe técnico social do Teotônio Vilela, juntamente com a direção escolar.
Haverá premiação para os primeiros 3 lugares.

Esta atividade será registrada por meio de fotos

e lista de frequência

para ser anexada ao relatório da atividade desenvolvida.

31
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DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊS 05 (ATIVIDADE 02) GINCANA CULTURAL

t19

i

'\-891"

Y

Mlnha Casa
iiinha \riGla

i

Agua em copo

Pacote

Ã

23,20

1

30

15,00

450,00

16,00

com 48
Medalha

-

1" lugar

Unidade

4',77

Medalha em acrílico

-

2'

Unidade

30

í

5,00

450,00

-

3' Unidade

30

15,00

450,00

i/'/-

lugar

Medalha em acrílico
lugar

Yalor

Lanche

Unidade

250

6,00

í.500,00

*Essa ação seÉ realizada uma vez (0íx) duranG a execução do projeto do
Teotônio Vilela le ll, nos mês 05.
*O Valor total da ação é R$ 3.707,50.

MÊS 05 (ATIVIDAOE 03) CURSO DE MAQUIAGEM

120

s,

0.19
irllrrha (Caca
luinha \,i.la
1-AÇÃO:
Curso de Maquiagem
2 - OBJETIVO:

.

Qualificar a máo de obra local, incentivando aos beneficiários do projeto

41R
--t-

/lrU's*

para a importância de se capacitarem para o mercado de trabalho. Bem como,

desenvolver tambem através

do curso, possibilidades para

aptidões e

competências para a realização de maquiagem.
3

-

PÚBLICO ALVO

Jovens e adultos, residentes do Teotônio Vilela I

e ll; totalizando 15

pessoas por turma.

4-

CARGA HORÁRIA
A carga horária será de 24 horas, sendo seis tardes.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Historia da beleza;
Conceitos sobre os tipos de maquiagem;
Objetivos da maquiagem social;
Conhecendo o seu cliente,
Conduta profissional;
Conservaçâo e esterilização dos instrumentos de trabalho;
Tipos de pele Cuidados básicos com a pele;
Preparação da pele para maquiagem;
Harmonização e estética;
Características dos formatos de rosto;
Valorizaçáo dos formatos de rosto através do estudo de luzes e sombras;
Correções faciais através da maquiagem: nariz, queixo, olhos e lábios;
Uniformização da pele;
Estudo das cores

- síntese aditiva das cores, síntese

substrática e circulos
721

s
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llnha ea-a
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cromático
Produtos cosméticos;

Tipos de pinéis;

471
ft"ü*

Aplicação de sombras para diferentes tipos de olhos;
Correção da colocação do blush de acordo com cada tipo de rosto;
Técnicas de aplicação da maquiagem;
Maquiagem dia e noite;
Maquiagem para pele negra, senhoras e orientais;
Maquiagens especiais: noivas, debutantes, madrinhas e festas;

6- METODOLOGIA
As inscrições serão realizadas no Plantão Social do PDST e em postos
credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com

o

perÍil

sócio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e
comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja). Tal procedimento
justifica-se no caso de procuras excessivas onde serão realizadas triagens que
darão prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos.

O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso, com toda
estrutura necessária e certifi cação.

Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos
objetivos alcançados

e

serão entregue certificados aos participantes com

freqüência igual ou superior a75o/o da carga horária total.
Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.

7-DETALHAMENTO DE CUSTO
MÊS 04 (ATIVIDADE 06) CURSO DE MAQUIAGEM

sERV|ÇO DE TERCEIROS

LLL

,

8q r j'l'.$
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. t,l#'

fl}r

ntiÍlha Casa
lltifllra lricla
Discri{úneção

Utiiüade

de Maquiagem com
material completo, instrutor e
ceÉificação
Curso

,r:'

Quantidade

Unidade

Valor
Unitário

Valor Total

450,00

6.750,00

15

'',-6.7,50,00

SlrtsTOTAL.

*A turma teÉ í5 alunos. O curso será realizado duas vezes (2x) durante a
execução do projeto, sendo nos meses 5 e 7. Valor de R$ /t50,00 por aluno
incluído material e certificação.
*O valor total do culso é

de

R$ 8.437,50 x2 = R$ 16.875'00

EIXO GERAçÃO DE TRABALHO E RENDA
MÊS 06 (ATIVIDADE 01) CURSO BÁSICO DE CABELEIREIRO

(coLoRlMETRlA E ESCOVISTA)
1

-

AçÃO
Curso Básico de Cabeleireiro (Colorimetria)'

2.

." -::''-l,=
_.L-.

,,.,

OBJETIVO

e adultos residentes na
a
dando
lovens
local'
obra
de
QualiÍicar a mão
no
de sua entrada e permanência
acerca
orientaçoes
área de intervençáo,
a
empreendedor e colocando
espírito
o
mercado de trabalho, incentivando
para capacitação na abertura
auxilio
de
serviço
um
disposiso de tais pessoas
ou informal'
no mercado formal
de pequenos empreendimentos

32 _ PUBLICO ALVO
empreendimento
residentes do
Jovens e adultos'
Por turma'
totalizando 20 Pessoas

I e ll;
TeotÔnio Vilela

EqJri

niinlra reasa
llt-rrlra lri.la
33

- cARGA xonÁnra
A carga horária será de 40 horas

5

-

lE/

METODOLOGIA

As inscriçôes serão realizadas no Plantão Social do PDST e em postos
credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com

o

U&iq-

perfil

sócio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e
comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja). Tal procedimento
justifica-se no ctrso de procuras excessivas onde serâo realizadas triagens que
darão prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos.

O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso, com toda
estrutura necessária e certificação.

Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos
objetivos alcançados

e

seráo entregue certificados aos participantes com

frequência igual ou superior a

75o/o

da carga horária total.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.
6

-

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

/
/
/
/
/
/
/
r'

Palestra sobre cortes;
Higiene Pessoal do Cabeleireiro;
Preparo e conhecimento do material;
Como cortar usando tesoura e pente;
Maneira Correta de manuseio do material;
Principais cortes: (Chanel, Repicado, Fio Reto, Surfista e Social);
Corte em voluntários;
Manuseio com químicas;

124
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/
/
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t;

Conhecimento de cores para cada tipo de cabelo;
Escova modeladora, escova lisa;
DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs 06 (ATTV|DADE 01)

cuRso BÁstco

DE cABELEtREtRo

(coLoRrMETR|A E ESCOVTSTA)

192
AÀ/a-

sERVIÇO DE TERCEIROS

VâtorTotel
Curso Básico de Cabeleireiro
(Colorimetria
escovista)
material completo,
instrutor e ceÉÍficação

e

com

*A

Unidade

20

400,00

8.000,00

§UATOTÀL

8.000,00

TOTAL

t0.@0,00

tuma terá

20 alunos. O curco será realizado duas vezes (02x) durante
a execução do projeto no mês 6 e 8. Valor de R$ 400,00 por aluno incluído
material e ceÉificação,
*O valor total do cutso é

de

R$ í0.000,00 x2

= x2= R$ 20.000,00.

EDUAçÃO PARA SAÚDE
MÊs 07

-

(ATtvtDADE ot) cAMeANHA sAúDE DA FAM|LIA

1-AçÃO
Campanha saúde da família

2.OBJETIVO

t25

$

Eg
t-

llrlirrha (Cãsa
ntiliha \rlda

a

da população nas mudanças do dia-dia, que
contribuem para a saúde da família e da comunidade através de hábitos
saudáveis de higiene. Serão apresentadas açÕes que colaboram para a
Mostrar

importância

manutenção da saúde das famílias, sobre hábitos de higiene, os cuidados com
a pele, da prevenção sobre o cáncer de colo de útero, Saúde do Homem.

/83
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3-PÚBLICO ALVO
Todos os beneficiários do Projeto Teotônio Vilela I e ll.

4-CARGA HORÁRIA
04 (duas) horas.

s.ATIVIDADES

r'

Higiene Pessoal; Higiene da Casa; Higiene ao comer

e ao beber;

Noções básicas no cuidado com doentes; Prevenções de problemas de

doenças especificam: doença causada por fumo, câncer do colo do
útero, câncer da mama, cáncer de próstata, prevenção de obesidade,

detecÉo de hipertensão, colesterol, prevenção de lesÕes em acidentes
de trabalho, prevenÉo para crianças e idosos em atividades recreativas;

r'
/

Doenças coletividade como epidemias: Zica Vírus e Chicungunha.

Càncer de colo uterino: promoçáo

e

prevençáo da saúde; Coleta do

material para examê preventivo do colo do útero; Prevençáo primária; A

importância

da periodicidade dos exames; Condutas baseadas

no

resultado da citologia oncótica e tratamento do câncer de colo uterino;

/ A importância

da saúde do homem; Visitas periódicas ao posto de
saúde; Sintomas sugestivos das doenças; Higiene do órgão sexual
masculino; Câncer de próstata: prevençâo e tratamento.

6

-

METODOLOGIA

A ação terá duração de 04 horas, no local reservado pela Prefeitura no
próprio espaço no empreendimento e dias a serem deÍinidos pela coordenação.
L26
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O assunto será ministrado com explanaÉo oral, distribuiçáo de
llnlaa Casa
n,llnha lrida
It

material

educativo e de apoio para orientação e conhecimento sobre o assunto acima
citado. E o palestrante será especificamente um profissional da área da saúde
para explanar sobre

o assunto referido. A divulgação e mobilização para

os

beneficiários serão realizada pela própria equipe técnica no qual através de

folder informativos da açáo estabelecerá o dia e o local. Será servido lanche
para os beneficiários.

Será distribuído Kit Saúde Bucal, contendo: creme dental, escova e fio
dental. Os alunos do curso de Odontologia do município serâo convidados para
participarem da ação como voluntários.

A Secretária de Saúde será parceiro para o desenvolvimento da

ação,

disponibilizando camisinha feminina e masculina.
Será realizada a aferição de P.A. e teste de glicemia.
Será realizada no final dessa ação uma avaliaçáo junto aos beneficiários
sobre a açáo realizada, sobre sua satisfação e a relevância da temática na sua
vida.

Esta atividade será regiskada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.

7- DETALHAMENTO DE CUSTO
MÊs 07

-

(ATTvTDADE 01) cAMeANHA sAúDE DA FAMíLIA

Unitário

Kit Saúde Bucal: escova +

Unidade

200

15,00

Flúor em Gel 200m1

Unidade

03

50,00

Kit monitor de Glicose completo
com 100 Tiras

Unidade

02

100,00

creme dental 509

I

Valor ToteÍ
3.000,00
150,00
200,00

t27
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de

procedimento com
talco c/ 100 unidades - tam. M

Luvas

'), z'

Unidade

20,00

01

20,00

SubtoÍal

3.370,00

I

842,50

Folder educativos

Unidade

500

2 00

Camisa em malha pv com art
impressa

Unidade

20

12,00

Unidade

01

150,00

Banner (90x21)

Unidade

02

'120,00

Lanche

Unidade

500

6,00

3.000,00

Palestrante

Pessoa

03

400,00

1.200,00

Hora

01

150,00

150,00

Locação de tendas 6x6

Unidade

02

500,00

1.000,00

Apoio logístico

Pessoa

05

100,00

500,00

Faixa

de

divulgação

tam.

1.000,00

70x400cm colocada

240,00
í 50,00

240,00

Carro de som para mobilÍzação
em dois dias

"A ação será realizada 1 vez durante a

execução

do

Proieto.

Contemplando a etapa Teotônio Vilela I e ll, no mês 7.

*O uso da camisa se daÉ para a identificação da equipe técnica,
palestrantes, logistica e parceiros.
*O valor total da ação ó de R$ í3.562,50
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EIxo GERAçÃo DE TRABALHo E RENDA

uÊs oz (ATIvTDADE 02) cuRso DE przzAlolo

1s<

r -aÇÃo

/u''&1L

Curso de Pizzaiolo

2

- OBJET]VO

QualiÍicar

a

máo de obra local

e

fomenta

e

incentivando

o

espírito

empreendedor e colocando a disposição de tais pessoas um serviço de auxilio

para capacitação na abertura de pequenos empreendimentos no próprio bairro
do Projeto Teotônio Vilela I e ll.

35

-

PÚBLICO ALVO

Jovens e adultos, beneficiários do projeto Teotônio Vilela I e ll; totalizando 20
pessoas por turma.

36

- CARGA HORÁRIA
A carga horária será de 20 horas.

5

- METODOLOGIA
As inscriçÕes serão realizadas no Plantâo Social do PDST e em postos

credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com

o

perfil

sócio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e
comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja). Tal procedimento

justifica-se no caso de procuras excessivas onde serão realizadas triagens que
darâo prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos.

O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso, com toda
estrutura necessária e certifi caçâo.

L29
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Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos
objetivos alcançados

e

serão entregue certificados aos participantes com

frequência igual ou superior a

da carga horária total.

7 5o/o

Esta atividade será regishada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.
6

- CONTEÚDO

r'
/
r'
/
/
/

37

-

PROGRAMÁTICO:

O proÍlssion al pizzaiolo;

/87

Equipamentos e utensílios;

l/*Ja,

Produçâo;

ElaboraÉo de pizzas;
Outros produtos, e
Cuidado para evitar defeitos.

DETALHAMENTOS DE CUSTO

MÊs oz (AT|VIDADE 02)

cuRso oEptzzfutoLo
Unidade

de

Pizaiolo com
material completo, instrutor ê
ceÉificação
Curso

Unidade

Quntidade
20

SUBTOTAL

Val,or

Unitário
200,00

Valor Total
4.000,00

4.000,00

*A turma tprâ 20 alunos. O curso será realizado 0íx (vez ) durante a
execução do projeto no mês 7. Valor de R$ 200,00 por aluno incluído
material e ceÉificação.
*O valor total do cutso é

de

R$ 5.000,00.

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS
MÊS 08
130
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oe

-

(ATIVIDADE 01) cAMeANHA eELA NATUREZA

-lÇÃo
Campanha pela natureza.

2

- OBJETIVO

Conscientizar as crianças do Teotônio Vilela I e ll sobre o papel de cada um na
preservação do meio ambiente, a importância do desenvolvimento sustentável,

preservação da natureza, sobre o uso racional dos recursos naturais, manejo
dos resíduos sólidos atraves da coleta seletiva.

se

- púeltco aLvo

/Vrufu'

Todas os beneficiários do Projeto Teotônio Vilela I e ll.
39

-

cARGA

nonÁnn

A carga horária será de 04 horas.
s-ATIVIDADES

/
/
r'
/
/
/
6

-

Preservaçáo da Natureza;
Movimento da conservação ambiental: desenvolvimento sustentável;
Uso Racional dos recursos naturais, refletindo sobre a cultura do
desperdício;
Politica Nacional de Resíduos Sólidos;
Separação dos resíduos domiciliares;
lnserção de catadores em forma de associação ou implantação de
Locais de Entrega Voluntária;

METODOLOGIA

Esta ação será realizada através das distribuÍçÕes de folders educativos e

mudas de plantas pelas crianças beneficiários do projeto para chamar a
atenção da população sobre

o papel de cada um na preservaçáo do

meio

ambiente e o que o mesmo pode contribuir para preservá-lo. Os moradores do
Teotônio Vilela

le

ll.

serão orientados também sobre o cuidado com a planta e sua utilidade para o

meio ambiente No inicio da ação será realizada uma palestra por pessoas
1,31
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e logo após essas orientações será
plantio das plantas nas casas cujos beneficiários estão

convidadas da área do Meio Ambiente

realizado

o

representados.

Esta ação envolvera parceiros de diversas áreas, (secretaria de Meio

Ambiente, Secretaria

de

Desenvolvimento Social

e

Escola Municipal do

/ge

l,l;*,

empreendimento). A ação prever

a participaçâo de crianças beneíiciárias do
projeto. Será realizada no final dessa ação uma avaliaçáo junto aos
beneficiários sobre a ação realizada, sobre sua satisfação e a relevância da
temática na sua vida.
Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.

40

-

DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs os

- ATTVTDADE oí (CAMPANHA

PELA NATUREZA)

Mudas de plantas frutíferas

Unidade

Lanche

Pessoa

400

6,00

Folder educativo

Unidade

400

2 00

800,00

Faixa de divulgação tam
70x400cm colocada

Unidade

01

150,00

150,00

Banner (90x21)

Unidade

02

120,00

240,00

Locação de tenda 6x6

Unidade

02

500,00

1000,00

150

20,00

3.000,00

2.400,00

132
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Carro de som para
mobilizaçáo

Diária

01

150,00

150,00
4..740,A0

í,,í85,q0

BDt 2596

*EsE ação seÉ realizada apenas

í

vez durante a êxecução do projeto

/ qc:

contemplando as duas etapas Teotônío Vilela I e ll no mês 8.
*Valor da aüvidade RS 5.925,00.

/úld^

EIXO ENCERRAMENTO DO PDST
MÊS 08

MÊs 08 (ATTvTDADE 02) AçÃo DE ENcERRAMENTo E AVALTAÇÃo Do
PDST

r - AÇÃo
Ação de encerramento do PDST do Projeto Teotônio Vilela I e ll.
2

- OBJETIVO

Proporcionar aos beneficiários das 500 casas um momento de descontração ao
final do Teotônio Vilela I e ll. Esclarecer sobre o final das atividade do Trabalho

Tecnico Social.

3- PÚBLICO ALVO
Os 500 beneficiários do Projeto Teotônio Vilela I e ll.
4

- CARGA HORÁRN
03 horas

5

- ATIVIDADES

/
/

Esclarecer sobre suas verdadeiras obrigações com a comunidade;

Apresentar
quantidade

a

avaliação final do PDST (Quantidade de cursos,
beneficiadas, quantos foram inseridos no

de pessoas

mercado de trabalho etc.)

/
/

Apresentação dos gastos do PDST;
Despedida da equipe técnica;
133

R\

Itillnha
lu-nlra

/
6

M

I

Casa
lrida

Preparaçâo do grupo para busca sua autonomia;

- METODOLOGIA
A ação está prevista para ser realizado com duração de pelo menos 03

horas, em horário e dias a serem definidos posteriormente pela Coordenação.

No momento do encerramento será realizada uma pesquisa

de

satisfação para avaliarmos o desenvolvimento do Projeto Social e seu impacto

/ 9,J
/tlz,/<z

no empreendimento.

Esta atividade será registrada por meio de fotos para ser anexada aos
relatórios parciais.

T.DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs 08 (ATTVTDADE os) AçÃo DE ENCERRAMENTo Do

Carro de som

pDsr

para
Hora

0í

150,00

150,00

Locação de tendas 6x6

Unidade

02

500,00

1.000,00

Lanche

Unidade

500

6,00

3.000,00

Apoio logístico

Pessoa

05

100,00

500,00

mobilização em dois dias

gDl25olo

*O valor dessa ação R$ 5.E12,50.

*Sendo realizado apenas uma vêz durante a execução do projeto,
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l2.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

-

TEOTONIO VILELA

I

8

X

Reunião de Fortalecirnento Sobre
P ro s rã m a

I

(

I
s oct

PÓS.
CONTRATUAL

so re
on
il idâde

Oficina de
FORTALECIMENTO
COMUNlTÁRIO
(será executada Pela
Prefeitura)

fo

rtâlecimônto ê

organizaÇáo comunitária

Palestra autoestima e afetividade

x

Elxo
PLANEJAMENTO E
GESTÃO DO

X

consumo e economia doméstica
(água e luz)

ORÇAMENTO

(-

t

:'-§.
I R§

,C

,-)

Çr
_.8

(

{

136

I

la Natureza

x

Gincana Cultural

Curso de limpeza de pele

GERAçÃO DE
TRABALHO E RENDA
(será executada pela
Prefeitura)

x

X

Curso Básico de Cabeleireiro

x

Curso Manicure

X

X

X

x

Curso de Maquiagem

X

t,

':)-

\
x' -d\

F \N

CF)
I

U\

\ \ ).r
(

t\ _.1

(

(

1,37

Curso de Pizzaiolo

x

*As ações: Ações informativas: "Rêunião de Fortalecimento Sobre Programa Minha Casa Minha Vida", ação Educação
Patrimonial :"Palestra sobre educação paúimonial: uso do espaço, lazer e sociabilidade, serão atividades a serem
executadas pela Prefeitura de lmperatriz.
E as demais atividades das macroaçõês sêÍão executadas pela empresa licitada como:Fortalecimento Comunitário,
Planejamento e Gestáio do orçamento familiar, Educação Ambiental, Educação para Saúde, Ações Socioeducativas,
Segurança no lmóvel, Geração de Trabalho e Renda, Encerramento do PDST.
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M.terlal de conaumo

Técnicá (instrutoÍes de curso, paleslrante)
ransporte

-

E

62,50

47't,50

5.687.50

1.387.50

,|.000,00

1.000,00

T I
5.00,{,í2

62.50

3312.50

4.275,O0

20.749,12

í.s00,00

1.500.00

,{.875.00

3.750.00

6.750.00

m.í76,00

187.50

375,00

750,00

3.787,50

2.037,s0

't.487,50

íí.8ír,00

Í.250,00

1.250,00

2.500,00

5.000,00

625,00

625.00

1.250,00

5.000,00

van
't.950,00

2.100,00

Lanche

750,00

dê som

187,50

TÍansporte
Matêrial Gráíico (cártilhas, Íolders bannêrs, camisa. bonés,
garÍâÍa squezeí, sa@las personalizadâs)

1.750,00

887,50

1.000,00

s00,00

LocâÉo de tenda
logistico
4.000,00

Curso de Limpeza de Pele

4.000,00

8.000,00

8 437,50

Curso de Maquiagem

8.437,50

16.875,00

10.000,00

Curso de Cabelereiro

10.000,00

20.000,00

7.000,00

de pizzaiolo

Curso de manicurê

r

E

E

8.437,50

E

8.437,50

16.875,00

E

Coorclênadoí

7.500,00

Assistente Social (Plantão Social)

5.000,00

5.000.00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

,r0.000,00

1.875,00

1.875.00

1.875,00

1.875,00

1.875,00

1.875,00

1.875,00

1.875,00

15.000,00

1 875,00

1.875,00

1.875,00

1.875.00

í.875.00

1.875.00

1.875,00

í.875,00

'Í5.000,00

1.875,00

't.875,00

1.875.00

1.875,00

't.875.00

1.875,00

1.875,00

1.875,00

í5.000,00

-

izador Social(01)
MobalizâdoÍ Social (0í)

Auxiliaí Administíativo

(0'l )

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500.00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

60.000,00

t
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cRoNoGRAMA FÍslco-FINANCEIRO - ÍeotônloVllela
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50,00

de con3umo

I

MateÍlal Pelmanonto

Consultoria Técnica (lnstÍutoÍes de 6uÍso, palestÍante)

I

E I

I

I

Transporte - Van
2 400,00

Lanche

I

Cârro de som

TranspoÍle
Mateíial Gráfico (caÍtllhas. íoldeÍs, banners, camisâ, bonés.
certifcãdos, garrafa squezer, sacolas peÍsonâlizadas)
Locaçáo de tenda

600,00

I

Iogistico

Cursos de Limpeza de Pele
Curso de Pizzaiolo

E

Coordenador
Social (Plantão Social)

lrobilizador Social (01)

I

r

-r---__l

l--

Mobilizadoí Social (01)
Auxiliar Administrativo

T

(01 )

=
ll

I

e
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12. EQUIPE DE TRABALHO

/q7

Para a execução do PDST será necessário a seguinte equipe técnica:

NoÍne

i

AtÍi:;lf;na

I""m

/u&r^Z-

.IT[Ie#.;

siiruaçãoruncionar
:

i

Serviço Social,
Sociologia,
Psícologia ou
Pêdagogia

(0í)Coordenador-a
coÍrtatar -

,l

I

I

(01) Assistentê Sociâl

(Plantão)

-

a contratar -

(02) Agontê toürilizador

Social-aconffiar(0í) Assistêntê
AdminÍstratiYo

sociel

serviço

Ensino ÍÍÉdio
completo ou
Superior lncompleto

Técnico do PDST

!

I

Técnico

social

Assistente
Administrativo

PoSt

Técnico do PDST

40h semanais

,

Técnico oo

i

;

Agentê
mobilizadoÍ sociel

Ensino Médio ou
Superior lncomplêto

i

30h semanais

4oh

sêmânais

Técnico do PDST

I

'O coor&rador t rá co.no ffbulçao e gastâo ds duG êtapas do Prcieb T6cnico Socld do Teotônio
Vilela I e ll, rêdlzando o eÍpeÍrhaÍneÍrto, nDnitoramento ê ayaliafáo dá exêcução do PÉIST,
'O AssÉtênte Social têrá como atÍibuição executer todc as açõos do PDST, como elaboração e envio
dos rêlatórios mensais para a lnstituição Financeira, realizar palestras, a avaliação contínua e visitas
domicilíaÍes ao3 bonêfrciáÍios do Teotônlo Vllela Í, dê3enyolvendo um acompanhamento sistêmático dê

todas
â!
açõês,
' O tobilinador Socid têÉ coíro sü\rid* rBalizâr üsita3 doíÍriciliaÍês, dlyulgâÍ o projoto, fazêr visitas
p€squisâ de
insütucionais e
satisfação.
realizar
a
*O
Assistente Adminisffivo apoiará a equipo nas rotinas administrativas de todo o projêto social.

lmperatriz MA

Francisco de

Prefeito

na
de

Andrade
de lmperatriz

Clerismar P. CaÍvalho
Assistênte Social - CRESS 2.710

-?

171121

2018

AÍaújo Remos
Social

Região
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GOVERNO FEDERAL
nlttusrÉnro DAs cIDADES
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

-

MA

/ CIR

lrrà
PROGRAMA MTNHA CASA MTNHA V|DA (PMCMV)
EMpREENDIMENTo reorôruro vtLELAIt
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL
PDST
muutcípto: IMPERATRIZ - MA

PRoJETo especírtco:
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL
PDST

DEZEMBRO
2018

-

.

Y

1

Ittanha rcasa
luinlra lricla

L

I
t.

TDENTTFTCAçÃO

1,í Dados da contratação
Contrato Caixa:

Programa Minha Casa Minha Vida

324.'1 41

41

Ação/Modalidade: Construção de Unidades Fonte de recursos: Fundo de
Habitacionais
Arrendamento Residencial - FAR
Empreendimento: Teotônio Vilela ll
Município: lmperatriz
UF: MA
Proponente/Agente Promotor: Prefeitura Municipal de lmperatriz
Executor da intervençáo: Prefeitura Municipal de lmperatriz
1.2 Valores da intervenção

Repasse/Financiamento

275.982,68

275.982,68

Total

275.982,68

275.982,68

/qq
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2 CARACTERíSTICIS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Tipologia das Unidades Habitacionais

Apartamento
2.2

P

Casa Térrea

x

Casa Sobreposta

arcelamento do Solo
Loteamento

x

Condomínio

2.3 CARACTERTZAçÃO DA TNTERVENçÃO FiStCA

Habitaçâo
Melhoria Habitacional
Unidade Sanitária
Ligação Domiciliar (Água)
Ligação Domiciliar (Esgo!q)
Ligação lnka 2 frequência 2
(Aqua)
Ligaçáo lntra 2 frequência 2
(Esqoto)
Fossa/Filtro Anaeróbio
Fundiária
ula
Outros

420

1.932

420
420
420
420

1.932

420

1.932

420

1.932

1.932
1 932
1.932
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3. EXECUçÃO DO PDST

3.í Responsabilidade técnica
Áréáêésiora

Oo

rrauano. Sãiretáriá dê Desenvolvimento Social

- SEDES

Pessoa de Referência: Janaina Lima Araújo Ramos

Telefone:(99)98188-583í

Zac
/l/"gL

e-mail:janalimanutri@gmail.com

Responsável técnica social: Clerismar P. Garvalho Soares
Assistente Social - CRESS 2.710 2a Regiáo
Telefone: (99) 98202-8061
e-mail: clerismarsocial@hotmail.com
3.2 Prazos

100% concluída

08 meses

Mista

Empresa responsável pela elaboração do PDST: Secretaria de
Desenvolvimento Social - SEDES
4. DIAGNOSTICO SOCTO TERRITORIAL DA MACROÁREA

lmperatriz é um município brasileiro do Estado do Maranhão, sendo
segunda cidade mais populosa, com 253 873 habitantes e área de

1.367,901 km2, dos quais 15,480 km2 estáo em zona urbana. Sede da Região
Metropolitana do Sudoeste Maranhense e da Regiáo de planejamento do
Tocantins, a cidade se estende pela margem direita do rio Tocantins e é
atravessada pela Rodovia Belem - Brasília, situando-se na divisa com o estado
do Tocantins com
Distrito Federal. Sendo também uma das principais
cidades da nova fronteira agrícola o MATOPIBA. ( Maranhão, Tocantins, Piauí
e Bahia).

o

lmperatriz é o maior entroncamento comercial, energético e econômico
do país, sendo ainda o segundo maior centro populacional, econômico, político
e cultural do Maranhão e possui um posicionamento estratégico útil não só ao
estado mas também para todo o noúe do país. lmperatriz está num cruzamento
entre a soja de Balsas, no sul do Maranhão, a extração de madeira na fronteira
com o Pará, a siderurgia em Aç3j.Iê.n!jg e a agricultura familiar no resto do
estado, com destaque para a produção de arroz, e também das futuras
potencialidades como a produção de energia e celulose com a implantação da
hidroeletrica de Estreito, Serra Quebrada e da fábrica da Suzano Papel e
Celulose em lmperatriz. Além dessas potencialidades, pode-se perceber
também intensa atividade extrativista, principalmente na reserva do Ciríaco.
Para dar suporte logístico a todas essas atividades, lmperatriz assume
postura de capital local, pois através do complexo atacadista do Mercadinho e
do Centro Varelista do Calçadão, a produçáo do sul do Maranhão, norte
3
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do Tocantins e leste do Pará é escoada. Para tanto lmperatriz conta com a
Rodovia BR-0í0 (Belém-Brasília), com um dos maiores rios do país, o Rio
Tocantins e com a Fenovia Norte-Sul e a Estrada de Ferro Carajás. Além
disso, por lmperatriz passam as principais linhas de transmissão de energia
elétrica do Maranhão e de outros estados.

Hoje, por força de seu grande desempenho nos setores do comércio e
da prestaçáo de serviços, lmperatriz ocupa a posição de segundo maior centro
político, cultural e populacional do estado, segundo maior PIB do Maranháo e
1650 do Brasil com PIB de R$ 5.039.597,00 milhÕes, superada apenas pela
capital São Luís. E também o principal polo da região que aglutina o sudoeste
do Maranhão
norte do Tocantins.
história
desenvolvimento de
lmperatriz deram-lhe diversos títulos, entre eles o de "Portal da Amazônia Capital da Energia".

e

A

eo

4. DIAGNOSTICO DAS FAMíLIAS BENEFICIÁRIAS

Os possíveis beneficiários inscritos há ser contemplados no Programa
Minha Casa Minha Vida, no dia 9 a 30 de abril de 2012 totalizaram 13.566
(Treze mil e quinhentos e sessenta e seis), no qual foram sorteados 2.880
famílias para concorrerem as 1.920 unidades habitacionais do residencial
Itamar Guará le ll e Teotônio Vilela I e ll. O programa em nosso município se
encontra no estágio avançado, no ano de 2017 Íoram entregues 920 unidades
habitacionais do Residencial Teotônio Vilela. Na segunda etapa do sorteio dos
inscritos foi classificad a 1920 e 960 no cadastro de reserva para os
empreendimentos do ltamar Guará le ll e Teotônio Vilela le ll que
participaram do processo de seleção, via sorteio, os candidatos que tiveram
suas inscriçÕes devidamente homologadas pela Prefeitura. Dentro dos 13.566
inscritos no Programa Minha Casa Minha Vida pode-se mensurar o perfil da
família.

Perfil dos lnscritos no
Prograrna tVlCÍVlV
r ÍVlulli€r ch€'fe! de fâÍníli.a

5%

- Ídos<,s t Defêicientes

- Ot tros

oyo

Atendendo o perfil do programa as famílias a serem beneficiadas pelo
projeto 8570 são chefiadas por mulheres o que é bastante comum devido à
nova formaçâo da instituição família. Foram identificadas que 5% dos
beneficiários apresentam algum tipo de deficiência sendo em sua maioria física
e 7olo sáo idosos. No que consiste a situação no mercado de trabalho ou atual
4
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ocupação 30% são assalariados ocupando os mais variados cargos como
atendente, recepcionista, vendedores, balconista, estivador, motoboy entre
outros, bem característico, pois a economia local é voltada para o comércio,
com 29o/o são domésticas ou diaristas, 22o/o autônomos, í 1% aposentados, 7%
Para seleção das famílias a serem beneficiadas, foram estabelecidos os
critérios nacionais previstos na portaria de no 465, de 03 de outubro de 2011 e
locais que foram votados pelo conselho de assistência social, já que no
município não tem conselho de habitação.
Renda familiar de 0 (zero) a '1.600 (um mil e seiscentos reais);

! Mulheres chefes de família;
F Mora em área de risco;
! Reserva de 3o/o (kês por cento) das unidades residenciais para
atendimento aos idosos e deficientes;
F lntegrar famílias que tenha(m) membro(s) assistido(s) de forma
D

F
)

sistemática por programa(s) governamental nas áreas da saúde e da
assistência social;
Maior de 18 anos e/ou ser emancipado;
lntegrar grupo de duas ou mais famÍlias residentes no mesmo domicilio,
sob regime de coabitação familiar;
Que não possui casa própria

4.2 Composição familiar

A

e

família contemporânea tem adquirido formatos
diversas
possibilidades de organização. Vários sáo os estudos que se dedicam ao tema.
As mesmas lêm se formado a partir de pessoas solteiras que vivem sozinhas,
cônjuges não casados que habitam na mesma casa, o casamento experimental
ou convivência temporária, casais homossexuais, famÍlias recasadas, cônjuges
que moram em casas diferentes e pessoas que vivem com parentes por que
dependem de cuidados, várias são as construçÕes da vida familiar, baseadas
principalmente em sentimentos que são nutridos subjetivamente ou a própria
dependência financeira.
demanda, a composição familiar dos inscritos no
empreendimento Teotônio Vilela I e ll, apresentou-se: 23 idosos, 07 idosos
Referente

à

chefes de família, 52 pessoas com deficiência, 10 deficientes chefes de família
e 185 mulheres chefes de famílias.

Caracterização da população

atgndida

I

I

Mulheres chefês de

I

ldosos

r

ldosos chefes de

!

I
I

i

família

3%

I

Pessoas com

t

deficiência
Deficientes chefes dê
família

a Famílias em sitrrâ'ãô

I
I
i

I

I
I
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*Dados da egulpe do Programa Minha Casa iiinha Vida de acordo com os dossiês
do cada6tro dos beneficiários do Residencial Têotônio Vilela.

Atendendo o peÍfil do programa as familias a serem beneÍiciadas pelo
projeto 85% são chefiadas por mulherês o que é bastante comum devido à
nova formação da instituiÉo família. Foram identificadas que 5% dos
beneficiários apresêntam algum tipo de deficiência sendo êm sua maioria física
e 7% são idosos.

2os
/L,r,l*

As famílias listadas têm na sua composição familiar bem variada, sendo
20o/o formada por 3 (três) pessoas, nessa composição
57% apresenta 1 (uma) criança,26% 2 (duas), e com 1í% 3 (crianças), quanto
ao número de idosos 97% possui 0í (um) e com 3% 2 (dois) idosos, já ao
funcionários públicos e com í % lavrador. Quanto ao estado civil 64% das
pessoas chefes de famÍlia são solteiros, 22o/o sáo casados e 14% viúvos (as).
Número de pessoas com deficiência 5% corresponde ao 1 (um) deficiente por
família. A maioria das famílias correspondente a 43% apresenta uma rênda
média de um salário mínimo.

em sua maioria com

Etimologia
Seu atual nome originou-se do segundo nome, que lmperatriz Carmélia, dado
em homenagem à lmperatriz Teresa Cristina. Com o tempo, sua denominação
foi sendo simplificada pela populaçáo que habitava o local onde hoje é a
cidade, havendo documentos anteriores à Aboliçâo em que a vila e
mencionada simplesmente como lmperatriz. A nomenclatura y,/a de
lmperatriz Íoi alterada oficialmente paÍa lmperatiz pela lei provincial no 631,
de 5 de dezembro de 1862.

História
surgimento de lmperatriz começou a ser desenhado nos fins
e inicio do Século XVll, com a iniciativa dos holandeses
puritanos, que, partindo de São Paulo, buscavam nos confins do Norte, a
riqueza, o desconhecido e a aventura. Enquanto os bandeirantes navêgavam

O

do Seculo XVI

da nascente em busca da foz, paralelamente as entradas govêrnamentais e/ou
religiosas subiam o rio, tentando alcançar suas nascentes. Das entradas
realizadas, a que mais nos interessa foi a que se realizou no ano
de 1658 pelos jesuítas Padre Manuel Nunes e Padre Francisco Veloso, que
teriam sido os primeiros a utilizar o sítio onde hoje está Imperatriz.

A fundaçáo de lmperatriz se deu em 16 de julhode'1852, três anos
depois da partida da expedição que saiu do porto de Belém, em 26 de
junhode1849. Frei Manuel Procópio do Coração de leão, capeláo da
expediçâo, foi o fundador da povoação, que recebeu inicialmente o nome oficial
de Povoação de Santa Teresa do Tocantins.
6
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Depois de quatro anos, em 27 de agosto de 1856, a lei no. 398 criou a
Vila de lmperatriz, nome dado em homenagem à imperatriz Teresa Cristina.
Com o tempo, sua denominação foi sendo simplificada pela população,
havendo documentos anteriores à Abolição em que a vila é mencionada
simplesmente como lmperatriz.
Sua elevação à categoria de cidade é datada de 0í de abril de 1924, no
governo Godofredo Mendes Viana (Lei
1.179). lmperatriz, até então
permanecia em um isolamento secular, com um crescimento tímido e lento. O
início da transformação socioeconômica e do crescimento populacional se deu
a partir de 1953, com a construçáo de uma estrada que a ligou a Grajaú,
possibilitando o acesso à capital do estado, São Luís, e ao restante do
Nordeste brasileiro, o município de lmperatriz mantinha-se isolado por via
terrestre o que fez com que a população dobrasse em menos de cinco anos.

n'.

Para se ter uma idéia de quão pequena era a cidade antes da
transformação socioeconômica, de acordo com o recenseamento do IBGE de
1950, lmperatriz tinha apenas 50í5 habitantes, onde 3863 destes se
encontravam na zona rural. A construção da rodovia Belém-Brasília, a partir
de 1958, no governo do presidente Juscelino Kubitschek, resultou num rápido
crescimento econômico e populacional do município a cidade dispunha apenas
de cinco estabelecimentos comerciais varejistas e um estabelecimento onde
vendia- se bebidas com alto teor alcoólico que mantinham transações com o
comércio de Belém, Recife, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro e São Luís,
importando tecidos em geral, ferragens, estivas, miudezas e medicamentos.

A cidade contava ainda, com apenas dois dentistas, onze

unidades

escolares, sendo sete do ensino fundamental comum, 03 do fundamental
supletivo e uma de ensino complementar. Destaque para o Educandário Santa
Terezinha, atual Escola Santa Terezinha, que foi a primeira escola a funcionar
regularmente no município. lmperatriz possui ainda, apenas um advogado em
exercício, uma agência postal telegráfica e apenas um caminhão registrado na
Prefeitura Municipal. Em 1955 perdeu parte do seu território, para, com ele, ser
constituído o município de Montes Altos, que foi criado pela Lei no í354 de 8 de
setembro de 1955, e cuja instalação se deu a 22 de Dezembro do mesmo ano.

Localização
Com uma latitude de 5"31'33 sul e longitude de 47'28'33 oeste, localiza-

se próximo à divisa com o Tocantins, num território razoavelmente plano e
fértil, ao Sudoeste do estado, em uma altitude de 95 metros, em média.

So/o
Os tipos de solos originais que constituem o município são o Latossolo
vermelho escuro: solos minerais profundos e bem drenados; as Areias
quartzosas: solos minerais, náo hidromórficos, textura arenosa, pouco
desenvolvida e com baixa fertilidade natural e os Solos litoicos: solos rasos,
7
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muito pouco evoluidos, apresentam teores baixos de materiais primários de
fácil decomposição.

c c9

Vegetação

Do ponto de vista ecológico, lmperatriz apresenta uma

grande
diversidade de espécies de plantas e animais. Na regiáo oeste do estado estão
demarcados de 300 mil hectares de terra referentes à Reserva Biológica do
Gurupi, que é o que restou da floresta amazônica no Maranhão. lmperatriz por
fazer parte dessa área recebeu o título de Poftal da Amazônia. Os tipos de
vegetação originais do município são a Floresta Amazônica e o cerrado, que
caracteriza-se por árvores baixas, de troncos retorcidos e cascas grossas,
espalhadas pelo terreno; as florestas ou matas, que caracteriza-se pelo
predomínio de árvores altas que crescem bem próximas umas das outras e os
plantas rasteiras,
campos, que caracterizam-se pela formação
predominando o capim e a grama também é comum encontrar plantas
carnívoras.

/urf:>"

de

Hidrografia

O municÍpio de lmperatriz é banhado pelo rio Tocantins, alem
riachos Cacau,

o

dos

riacho Bacuri, Santa Teresa, Capivara, Barra Grande,

Cinzeiro, Angical, Grotão do Basílio e Saranzal. O rio Tocantins é um dos rios
mais importantes do norte brasileiro e como consequência, do município de
lmperatriz.

O Rio Tocantins é uma das fontes de pescados para a população, e
além disso, proporciona também oportunidades de lazer para os
lmperatrizenses e a população dos municípios vizinhos, quando a partir de

julho, ao baixar de suas águas, faz-se surgir praias fluviais. As mais famosas
sáo as Praias do Cacau, do Meio, da Belinha e do lmbiral. O rio também é a
principal fonte de abastecimento de água do município.

Clima
O oeste maranhense, onde lmperatriz está inserida, está dentro da área
de atuaçáo do clima tropical subúmido com médias pluviométricas e térmicas
altas. As chuvas ficam mais distribuídas nos primeiros e últimos meses do ano,
mas o estado não sofre com períodos de seca. A temperatura média no
município oscila entre 26 e 27 graus. Nos meses de junho e julho são
frequentes temperaturas abaixo dos 16 graus nas madrugadas e durante o dia
a temperatura quase chegar aos 40' graus. A média pluviometrica do municipio
e de I 530 mm anuais, sendo março o mês mais chuvoso (315 mm) e julho o
mais seco (7 mm).
8

\i)

I
lirrha rcasa
llrlinara \rida
It

&

:!

Ebb,

2al

Area territoial

Á/*,1*

Possui atualmente área total de 1.367,901 km2, ocupando a segunda maior
área do Estado. A área urbana totaliza apenas 15,4 kmz, sendo a 195o maior
área urbana do país e a 20 do estado do Maranhão.

Limites
O município faz divisa ao Norte com os municípios de Cidelândia e Sáo
Francisco do Brejão; ao Sul com Governador Edison Lobão; à Leste com João
Lisboa, Senador La Rocque e Davinópolis e à Oeste com os
municípios tocantinenses de Sáo
Tocantins, Praia
Miguel do
Norte, Augustinópolis e Sampaio.

Demografia
A população do município de lmperatriz, de acordo com o último censo
realizado pelo IBGE - lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado
em ío de dezembro de 20í0, apresenta os seguintes dados:l

.
.
.
.
.
.
.

População masculina: 1í 9.230 habitantes - 48,160/o,
População feminina: 128.323 habitantes - 51,84Yo,
Total das populações por gênero: 247 .553 habitantes - 100,00%.
Zona urbana: 234.671 habitantes -94,80%,
Zona rural: 12.882 habitantes - 5,20o/o,
Total da população do município: 247.553 habitantes - 100,00%.
Estimativa da população(Data de Rel.:0110712012) realizado pelo IBGE e
publicado no D.O.U. em3110812012: 250.063 habitantes

O surto de crescimento populacional ocorreu

principalmente

a

partir

década de '1960 com a abertura das rodovias Belém-Brasília, que corta o Oeste

Maranhense no território do município, BR-226, que liga Teresina à Regiáo
Tocantina, e BR-222, que liga a regiáo do Mearim às terras devolutas do Alto
Pindaré. A abertura, piçarramento e posterior asfaltamento das estradas
federais e estaduais permitiram mais fácil comunicação rodoviária entre
lmperatriz e Bêlém, São Luís, Anápolis, Brasília, Goiânia, São Paulo, todo o
Centro-Oeste e o Nordeste, e facilitou muito a ocupação demográfica da
fronteira agrícola representada, na época, pelas terras devolutas e virgens da
pré-Amazônia maranhense.
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Podemos destacar, como fatores determinantes

da

ocupação

demográfica de lmperatriz: posição geográfica intermediária entre polos de
desenvolvimento regional (Belém/Brasília/Goiânia); grande disponibilidade de
terras devolutas e de boa qualidade para cultivo agrícola; pauperismo secular

das populações do

do
é

Nordeste Oriental
semi-árido
(Piauí, Ceará, Pernambuco e Paraíba . Tal fato
uma das marcas da
cenkalizaçâo dos serviços da região sudoeste do estado em lmperatriz, que
levou a multiplicação das vilas e favelas na periferia do município.

-.1 a-
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população de lmperatriz e de 320.203 habitantes, sendo assim a
segunda maior do Maranhão. Tal populaçáo encontra-se espalhada numa área
de 1.367,901 km2 o que lhe confere uma densidade demográfica de 180,97
hab./km2. A sua área metropolitana Sudoeste Maranhense, composta por
lmperatriz e os municípios de Cidelândia, São Francisco do Brejão, João
Lisboa, Senador La Rocquel Davinópolis, Governador Edison Lobáo, São
Miguel do Tocantins, Praia Norte, Augustinópolis e Sampaio, tem mais de
363.175 mil habitantes. Sua taxa de crescimento populacional e de -0,39% de
01.08.2000 à 01.04.2007, devido o desmembramento dos municípios
de Cidelândia, Davinópolis, Govemador Edison Lobão, São Francisco do
Brejão, São Pedro da Água Branca e Vila Nova dos Martírios, passando dos
6.075,100 km2 para os atuais 1.367,90í

km'?.

Condição social
Socialmente, lmperatriz possui o segundo melhor IDH do Maranhão. E
notável, nos últimos 30 anos, um crescimento desordenado da periferia com
aumento substancial do número de invasôes e favelas (popularmente as vilas),
culminando com uma forte especulação imobiliária o que cria vazios de
urbanização dentro do perímetro urbano.

Urbanização e a

uitetura

,&4**!'iÊ

Avenida Bernardo Sayão em lmperatíz Maranhão'
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Rua Bahia, bairro Juçare.

lmperatriz tem característica e tamanho dignos de um centro regional,
apesar de possuir poucas avenidas amplas e largas. lmperatriz experimentou
um "boom" de desenvolvimento na decada de 1960, década de 1970 e década
de 1980 (como dito acima), sendo grande polo atrativo de empregos.
Nos últimos anos houve um grande crescimento de construçôes voltadas
A e B, ultrapassando grandes quantias só na fase de
implantação. lsso se dá pelas seguintes razões: saturação dos grandes centros
próximos (que
não mais têm espaço para determinadas atividades
econômicas); da estabilidade econômica e aumento da renda da população
local; baixo custo de vida na cidade; incentivos municipais e estaduais.
Também pesa o Íato de que na cidade exista pouquíssima concentração de
indigentes e pedintes de rua se comparado aos grandes centros, que também
pesa na hora de atrair investidores. Os programas sociais dos governos
conseguiram amenizar a situaçáo crônica enfrentada pelas famílias excluídas.

para as classes

já

Entretanto a expansão horizontal da cidade acabou provocando baixa
densidade populacional, grandes distâncias, bairros com pouca infraestrutura,
além de inúmeros tenenos vagos. Entretanto, há estudos e ate legislação
municipal (ódigo de postura) que serão postos em prática para urbanizar os
vazios da cidade.
Está em fase final o projeto de urbanização da área central da cidade,
com a restauração da malha asfáltica das principais avenidas do centro da
cidade com recursos do município, a duplicação da avenida Pedro Neiva
(Babaçulândia) que liga lmperatriz ao município de João Lisboa pelo governo
do estado, investimentos que já estão sendo executados como obras de
asfaltamento e instalação de rede de esgotos em alguns bairros mais afastados
do centro da cidade por parte do governo federal, verbas oriundas do PAC.
lmperatriz conta com diferentes centros, como por exemplo: Entroncamento
(Centro de oficinas e peças automotivas); Centro (CenÚo do comércio em
geral); Distrito lndustrial (Fábricas); Maranhão Novo (Galpões, garagens e
depósitos de empresas); Mercadinho (Centro de Abastecimento de Frutas e
Verduras) e Olaria (Cerâmicas). Oficialmente, a cidade tem 43 bairros, mas se
contar as subdivisÕes dos bairros, palafitas, favelas, chegam a 80 bairros'
11
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Além da divisão dada pelo IBGE em regiÕes como: Centro, Grande Bacuri
(Zona Oeste), Grande Conjunto Vitória ( Zona Sul), Grande Nova Imperatriz,
Grande Santa Rita (Zona Norte), Grande Vila Cafeteira( Zona Leste), Grande
Vila Lobáo ( Zona leste), Grande Vila Nova e zona rural.
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Uma panorâmica da cidade de lmperatriz (MA), moshando seu crescimento imobiliário.

As Secretarias de lnfraestrutura e de Planejamento Urbano e Meio
Ambiente estáo iniciando a execuçáo do ódigo de postura do município em
relação ao nivelamento e padronizaçâo das calçadas em lmperatriz, que gera
muita reclamação por paúe de pessoas portadoras de necessidades
(cadeirantes) e até das pessoas normais, visto que há muita irregularidade nas
calçadas da cidade. A princípio, o projeto inicialmente contemplará apenas o
centro da cidade e posteriormente os bairros.
Regularmente é feito na cidade a renovação das pinturas das faixas de
pedestres, dos meios-Íios nas calçadas, e pequenas obras nos cruzamentos de
ruas para o melhor escoamento da água da chuva, evitando alagamentos, que
são problemas constantes no município.

Administração
O poder político em lmperatriz é representado pelo prefeito, vice-prefeito
e secretários municipais. Para o prefeito criar alguma lei, é preciso a aprovação
do Poder Legislativo, sendo êste composto pela Câmara dos Vereadores. A
gestáo do prefeito torna-se mais fácil quando recebe apoio dos vereadores.
São símbolos oficiais do município o brasão, a bandeira e o hino.

lmperatriz conta com o segundo maior colégio eleitoral do estado
do Maranhão. Seu eleitorado total é de 149.541 mil eleitores. Pertence a
Comarca de lmperatriz.
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Legislativo

O poder

legislativo em lmperatriz é representado pela Câmara de
Vereadores, que são responsáveis pela apreciação e aprovação de leis
municipais além da realização de audiências públicas. O município é
representado por um total de 21 vereadores.

Executivo
O Poder Executivo do município de lmperatriz é representado pelo
prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, seguindo o modelo proposto
pela Constituição Federal.

A prefeitura, atualmente, é composta por 20 secretarias, que seguem:
Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentária; Secretaria da Mulher;
Secretaria de Administração e Modernizaçâo; Secretaria de Agricultura,
Abastecimento e Produção; Secretaria de Comunicação; Secretaria de
Desenvolvimento Econômico; Secretaria de Desenvolvimento Social;
Secretaria de Educaçáo, Esporte e Lazer; Secretaria de Governo e Projetos
Estratégicos; Secretaria de lnfraestrutura, Transporte e Serviço Público;
Secretaria de Juventude; Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente;
Secretaria de Saúde; Secretaria de Trânsito. Existe também uma secretaria
especial que cuida dos assuntos ligados a cultura, que é a Fundação Cultural
de lmperatriz.
As superintendências do município são: Superintendência de Tecnologia
Turismo (SUTUR) e
lnformação (STl); Superintendência
(SUDEL).
A
Assessoria Jurídica de
Superintendência de Desportos e Lazer
lmperatriz (AJIMP); Controladoria Geral do Município (CGM); Procuradoria
Geral do MunicÍpio (PGM); Ouvidoria Geral do Município (OGM); Comissão

de

da

de imperatriz e
que auxiliam
prefeitura
Patrimônio Municipal de imperatriz são órgãos ligados à
na gestão do município.
Permanente

de

Licitação (CPL); Cerimonial Municipal

13
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Judiciário
lmperatriz contâ com vários órgáos do Poder Judiciário Estadual
(Tribunal e Justiça do Estado). lmperaúiz conta com a SubseÉo Judiciária de
lmperatriz (TRF 1a Região), Juizado Especial Federal (Adjunto da Subseção
Judiciária de lmperatriz), Juizados Especiais CÍveis, Juizados Especiais
Criminais, Promotoria de Justiça da Comarca de lmperaúiz, Procuradoria da
República no Município de lmperatriz (Ministério público federal) e Juízes de
Direito (Fórum Ministro Henrique de La Rocque).
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Procuradoia geral do município
A Procuradoria Geral do Município é o órgão da estrutura organizacional
da Prefeitura incumbido de assessorar a Adminiskação Municipal em assuntos
de natureza jurídica e de representar o Município judicial e eÍrajudicialmente
em quaisquer situaçôes em que ele seja parte.

A visáo da Procuradoria visa a regularização dos atos administrativos,
atualização da legislação municipal, prática de atos administrativos preventivos
do patrimônio público, prestação de assessoria consultiva todas as
secretarias e ao gabinete do prefeito visando evitar que atos administrativos
sejam contestados, aumento da arrecadação municipal.

a

Ouvidoria do município

A Ouvidoria Geral da Prefeitura Municipal de lmperatriz é a instância
administrativa responsável por acolher reclamações, elogios, críticas e
sugestôes dos cidadãos quanto aos serviços e atendimentos prestados, pelo
governo municipal, suas secretarias e demais órgâo Municipais. Tem como
objetivo a integração entre a sociedade e todos os órgãos do município,
perseguindo uma melhor qualidade dos serviços públicos, prestados pela
prefeitura. Por determinação do atual Prefeito Municipal de lmperatriz, atua
também na resolução e mediação de conflitos que envolvem munícipes e
servidores.
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CONSEIHOS MUNICIPAIS

Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMMAM
Expediente e Atendimento
Rua Simplício Moreira, 1478 - 20 piso - Centro, CEP 65.901490 - lmperatriz-

MA

v-vev
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Conselho Municipat da Cultura
Expediente e Atendimento
Rua Luís Domingues, 650 - Cenko, CEP 65.900-000 - lmperatriz-MA

/V;,1&

Conselho Municipal de Contribuinte
Expediente e Atendimento
Rua Godofredo Yiana7221738

-

Centro, CEP 65.901-490 - lmperatriz-MA

Conselho Municipal de Regularização Fundiária Urbana
Rua Godofredo Viana, 201-A - Centro, CEP 65900440 - lmperatriz-MA
Conselho Municipal da Cidade
Expediente e Atendimento
Rua Jabaquara,44, Parque das Estrelas CEP 65.912-193 lmperatriz - MA
Conselho de Alimentação Escola
Rua Cel. Manoel Bandeira, 596 Nova lmperatriz CEP 65.900-000 lmperatriz MA

Conselho Municipal do FUNDEB
Rua Rui Barbosa, S/N, Centro CEP 65.9í2-193 lmperatriz - MA

Conselho Municipal de Educação
Rua Luís Domingues, 650, Cenko CEP 65.9í2-193 lmperatriz - MA
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM
Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador CEP 65.912-193 lmperatriz

-MA
Conselho Municipal de Saúde de lmperatriz
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa,47 - Centro CEP 65.903-270 lmperatriz - MA

15
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Economia
Trabalho e Renda
Como ainda náo se sabe a população economicamente ativa (PEA) e o
potencial de consumo do Município e sua regiâo, sequer pode-se alegar
tecnicamente falta de mercado, descontado o consumidor externo, que passa
aqui em razão de turismo de negócios, de eventos ou do ecoturismo. De um
modo geral, a maior parte da máo-de-obra ativa do município é absorvida pelo
setor terciário (comércio de mercadorias e prestação de serviços). A
construçáo civil também desempenha papel muito importante na economia
local. Segundo o IBGE (Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2007) o
município tem 5.468 empresas cadastradas, 37.150 pessoas empregadas,
30.768 pessoas assalariadas, tendo como Salário médio mensal o valor de 1,8
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Salários mínimos.

O cenário de crescimento atual faz com que a cidade possa ter
condições de oferecer mais empregos, mas tem como desafio crescer de forma
planejada sem que esse boom se torne uma catástrofe social e tire um dos
principais chamarizes para o investimento: a qualidade de vida. Um exemplo
otimista pode ser observado nos supermercados populares distribuídos pelos
bairros da cidade. Famílias de baixa renda movimentam o comércio local,
reflexo do momento de prosperidade da população local. A construção dos
novos shoppings centers na cidade deve gerar grandes quantidades de postos
de empregos.
lnfluência

e de serviços, no
qual se abastecem mercados locais em um raio de 400 km, e forma
lmperatriz apresenta-se como entreposto comercial

com Araguaína-TO, Marabá-PA, Balsas-MA e Açailândia -MA, uma importante
provincia econômica. O município situa-se na área de influência de grandes

projetos, como a mineração da Serra dos Carajás (Marabá/Paraupebas), a
mineração do igarapé Salobro (Marabá/Paraupebas), a Ferrovia Carajás/ltaqui,
a Ferrovia Norte-Sul, as indústrias guzeiras (Açailândia), a indústria de celulose
da Suzano Papel e Celulose (lmperatriz), que pela proximidade destes
projetos, de algum modo condicionam seu desenvolvimento.
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Campus Universitário da Unlversidade Federal do Maranhão em lmperatriz (MA), bairro Bom
Jesus.

lmperatriz vem se tornando conhecida nacional e internacionalmente
como um importante centro de produção e difusão de conhecimento cientifico,
um dos motivos é a UFMA (Universidade Federal do Maranháo) e o lnstituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão(IFMA).lsso fez da
cidade uma alternativa para investimentos no país.

Polo Universitário
A cidade de lmperatriz hoje conta com várias Universidades:

lnstituto Federal do lliaranhão - IFMA
Cursos:

.
.
.

Ciências da Computaçáo Bacharelado;
Física Licenciatura;
EngenhariaElétricaBacharelado.

Universidade Federal do Maranhão - UFMA (com 2 campi)
Centro de Giências Sociais, Saúde e Tecnologia (CCSST)
A Universidade Federal do Maranhão já atua na cidade lmperatriz desde
a década de 80. Os primeiros cursos a entrarem em funcionamento no campus
foram Direito e Pedagogia, implantados no ano de 1980, por meio da politica
de expansáo e interiorização da Universidade. Em í993 o campus passou a
oferecer também o curso de Ciências Contábeis.
O campus de lmperatriz da UFMA foi elevado à condição de Unidade
Acadêmica em 02 de dezembro de 2005, de acordo com a Resolução no 83,do
Conselho Superior Universitário (CONSUN), se denominado a partir de então
de Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia (CCSST).
Na última década, o campus vem passando por um processo de
expansão e consolidação. No ano de 2006, o Centro recebeu mais três
17
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cursos: Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Enfermagem
e Engenharia de Alimentos. Em 2010, os cursos de Licenciatura - Ciências
Humanas e Ciências Naturais foram incluídos na grade de graduações
oferecidas no Centro, totalizando oito cursos de ensino superior, que têm
principalmente
estudantes
do Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins.

-

atendido a

demanda

de

Ém 2012 ainda, foram implementados os dois primeiros cursos de pósgraduação em nível lato sensu: Especialização MBA em Auditoria e Perícía
Contábil e Especialização em Controladoria. Nesse mesmo ano, o MEC
aprovou a criação de 80 vagas para o curso de Medicina para o Campus da
UFMA- lmperatriz.

21'
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A Unidade também conta com um Campus Avançado, que abrigar os
cursos da área de Ciências, Saúde e Tecnologia. O novo prédio, sítuado no
bairro do Bom Jesus, dispõe de laboratórios, salas de aula e biblioteca
direcionados para atender as demandas dos cursos de Enfermaqem.
Engenharia de Alimentos, Ciências Naturais e Medicina.

Em 2013 foi aprovado o primeiro mestrado da cidade, oferecido pela
UFMA, o Programa de Pós-graduação em Ciências dos Materiais. Em 28
de maio de 2015 foi defendida a primeira dissertação de mestrado do programa
com o título Sais de L-Histidina: crescimento e caracterização por Difração
de Raios-X.

Preocupados com

o

tripe de Ensino, Pesquisa e Extensão,

a

universidade também desenvolve projetos de pesquisa e extensáo, como meio
de contribuir com o desenvolvimento científico e servir a sociedade do Sul do
Maranháo.

Universidade Estadual da Região Tocantina - UEMASUL

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Administração Bacharelado;
Agronomia Bacharelado;
CiênciasBiológicasLicenciatura;
EngenhariaFlorestalBacharelado;
Fisica Licenciatura;
GeografiaLicenciatura;
HistóriaLicenciatura;
Letras - Língua Portuguesa Licenciatura;
Letras - Língua Portuguesa e lnglesa Licenciatura;
MatemáticaLicenciatura;
MedicinaVeterinária Bacharelado;
PedagogiaLicenciatura;
QuímicaLicenciatura.
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Unidade de Ensino Superior do Maranhão (IESMATUNISULIUIAI
Graduação
Adminisfação Bacharelado;

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

CiênciasBiológicasLicenciatura;
Direito Bacharelado;
Educação Física Bacharelado;
Educaçáo Física Licenciatura;
EnfermagemBacharelado
FisioterapiaBacharelado;
NutriçãoBacharelado;
PsicologiaBacharelado
Serviço Social Bacharelado;
Tecnologia em Estética e Cosmética

2!,(
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Universidade do CEUMA (UNICEUMA)

.
.
.
.
.
.
'.
.

AdministraçãoBacharelado;
Arquitetura e Urbanismo Bacharelado;
Biomedicina Bacharelado;
Ciências Contábeis Bacharelado;
EnfermagemBacharelado;
Engenharia Civil Bacharelado;
Engenharia de Produção Bacharelado;
OdontologiaBacharelado;
PsicologiaBacharelado.

Devry - Faculdade de Imperatriz (FACIMP)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Administração
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Direito
Enfermagem
Farmácia
Odontologia
Pedagogia
Sistemas de lnformaçáo
Tecnologia em Marketing

1. Hospital Escola da Facimp
L9
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2. F azenda Escpla da Facimp

Faculdade de Educação Santa Teresinha - FEST
Graduação

.
.
.
.
.

2,í7
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CiênciasEconômicasBacharelado;
Direito Bacharelado;
FilosoÍiaLicenciatura;
PedagogiaLicenciatura;
Teologia Pastoral Bacharelado.

Faculdade Pitágoras lmperatriz

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

AdministraçáoBacharelado;
Arquitetura e Urbanismo Bacharelado;
Educação Física Licenciatura;
Engenharia Civil Bacharelado;
Engenharia de Produçâo Bacharelado;
EngenhariaEletricaBacharelado;
EngenhariaMecânicaBacharelado;
FarmáciaBacharelado;
OdontologiaBacharelado;
Serviço Social Bacharelado.
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos;
Tecnologia em Redes de Computadores;

lnstituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão - IESMA

.
.
.

Licenciatura Plena em Filosofia
Bacharelado em Ciências Religiosas
Bacharelado em Teologia

Universidade Metodista - Polo lmperatriz

.
.
.
.
.
.
.

Administração
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Ciências Sociais
Gestão Ambiental
Gestáo Financeira
Gestâo Pública
Gestão de Recursos Humanos
z0
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Loglstica
Marketing
Processos Gerenciais
Pedagogia
Teologia
Teologia (lntegralização de Créditos)
Matemática
Gestão de Seguros
Gestão Portuáría
Segurança Pública
Gestão Comercial
Ciências Contábeis
Gestão da Tecnologia da lnformação
Letras - Língua Portuguesa

2tk
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Faculdade Damásio de Jesus - DeVry Brasil - Polo dê lmperatriz
Graduaçãol

Pósgraduação:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

DireitoConstitucional
Direito de Família e Sucessôes
Direito Processual Civil
Direito do Consumidor
Direito Penal
Dirêito Processual Penal
Direito Civil e Empresarial
Direito do Trabalho e Processual do Trabalho
Direito Tributário
Direito Público
Direito Público com Ênfase em Gestáo Pública
DireitoPrevidenciário
Direito Digital e Compliance
Direitolnternacional
Direito Notarial e Registral
RelaçÕeslntemacionais
MBA em Gestão Executiva
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Panorâmica da Avenida Beire Rio
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lmperatriz consolida-se como destino para o turismo de negócios, de
eventos, de lazer e ecoturismo. lmperatriz é a principal porta de entrada e o
mais seguro ponto de apoio para a região turística estadual classificada como
"Polo das Aguas, Cachoeiras e Chapadas". A par disso, cumpre atentar para o
caráter estratégico de lmperatriz como cidade polarizadora de uma vasta
região, de geografia interestadual, abrangendo, além do sudoeste do Maranhão
e norte do Tocantins É um extenso e amplo espaço já avalizado pela
populaçáo como área de lazer, cultura, exercício físico (cooper, caminhadas) e,
à noite, bares e restaurantes, com comidas típicas.

Turismo local
Um dos mais modemos Parques Aquáticos do Maranhão está em
lmperatriz. O Freitas Parque Aquático localizado as margens da BR010 próximo ao Parque de exposições com quase cinco anos de fundação e
um público variado, hoje com mais de 30.000 sócios. Há também diversas
pousadas às margens do Rio Tocantins, e diversos clubes recreativos. No
período de veraneio surgem as praias no Rio Tocantins, que contam com uma
grande estrutura de limpeza, segurança (em terra e água), iluminação, palco e
quadras de areia.

Há também diversas casas noturnas, boates, casas de

shows,
barzinhos, restaurantes de comidas típicas (Chinesa, Japonesa e ltaliana) além
da cozinha contemporânea e de pratos finos. As principais casas de shows são
a AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) e a Arena de Shows do Parque

de

Exposições. Além desses, tem diversas churrascarias, pizzarias,
lanchonetes, sorveterias e vários outros estabelecimentos relacionados a

gastronomia.

Atualmente

em lmperatriz existem

3 Shoppings

em

funcionamento

Shopping, lmperial Shopping e Tocantins Shopping), com 2
pavimentos, '107 lojas e estacionamento subterrâneo. Está previsto também o
inicio das obras de construçáo do Shopping Popular de lmperatriz, localizado
no centro da cidade, com 90 lojas.

(Timbira
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Tuismo contemplativo
No Sul do Maranhão e próximo a lmperatriz destacam-se a Cachoeira
das Três Marias, Cachoeira do Macapá, Parque Ecológico Santa Luzia e
o Parque Nacional da Chapada das Mesas. Na região encontram-se outros
pontos turísticos como Cachoeira do Cocal e Frutuoso (Riachão), Cachoeiras
do ltapecuru e Cachoeira da Pedra Caída (Carolina). No lazer destaca-se a
descida de boia do Rio Balsas, Beira Rio, Ponte de Madeira do Rio Balsas,
Ponte de Madeira do Rio Maravilha.
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Cechoeira de São Romão em Carolinâ

Cachoeira da Pedra CaÍda em Carolina.

Turismo aquático
Na cidade além dos clubes e parques aquáticos, existem as pra râs no
período de veraneio, e também diversas ilhas e pousadas ao longo do Rio
Tocantins. Existem também vários banhos (balneários populares)como o poráo
24
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há 42 km de lmperatriz, e chama-sê rio campo alegre lugar extraordinário para
desfrutar com a família, experimente a galinha caipira e desfrute de um banho
frio nas águas do rio campo alegre, além desse há o Túnel do riacho bananal
embaixo da ferrovia a 23 km do centro de lmperatriz, a praia do setor agrícola,
o bananal, a avenida Beira Rio que forma com o Rio Tocantins (que ela
margeia), um dos principais cartôes de visita de lmperatriz.
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Rio Tocantins

Turismo de eventos
Em relação ao turismo de eventos, lmperatriz e dotada de um centro de
convenções multiúso (para congressos, seminários, ciclos de palestras e
conferências, feiras e exposiçÕes multissetoriais, treinamento de mão-de-obra
etc).

Os principais eventos que acontecem na cidade são: ExposÍção
Agropecuária de lmperatriz (EXPOIMP); Feira da lndústria e Comércio de
Imperatriz (FECOIMP); Levada Elétrica (Micareta); Carnaitz (Micareta);

Maranhão Forró Fest (Festival de Forró); Encontro de Estudantes de Direito da
Região Tocantina (Seminário
grandes Juristas e
Participaçao
Personalidades como
Professor Doutor Luís Flavio Gomes
o
Senadores Cristovam Buarque e Demóstenes Torres); Salão do Livro de
lmperatriz - SALIMP Feira de Ciência e Tecnologia - Sul do Maranhão que em
2009 reuniu trabalhos científicos de alunos vindos de sete estados (Maranhão,
Pará, Ceará, Tocantins, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul).

o
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Hotelaria
Em lmperatriz existem diversos hotéis de até 4 estrelas, os principais
são: Residence Hotel lmperatriz, Alc,azar Palace Hotel, New Anápolis Hotel,
Advance Palace Hotel, Hotel Posseidom, Hotel São Luís, Hotel Presidente e
Schalon Hotel,Hotel lmperial e Hotel Stay inn. Alem do serviço de hotelaria,
lmperatriz oferece um ótimo serviço de aluguel de automóveis, contando com
25
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concessionárias de veículos, motos
principais marcas. Há tambem o serviço de táxi aéreo.
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lnfraestrutura
Dispôe de variados serviços (restaurantes, padarias, confeitarias,
bancos, financeiras, órgãos públicos federais, estadueis e municipais, clubes,
hotéis, pousadas etc.) que apoiam a populaçáo de um modo geral. Além de
excelentes meios de acesso, visto que lmperatriz é cognominada "Metrópole da
lntegraçáo Nacional", pela estrutura das vias de acesso, que se dão por meio
rodoviário: fenoviários; hidroviário e aeroviário.

Aeroporto Renato Cortez Moreira
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Terminal Rodoviário Govemador Jackson Lago.

lmperatriz conta também com um eficiente sistema de abastecimento de
energia, através da Subestação da Eletronorte instalada no Distrito lndustrial
do Município e além de estar bastante próxima das hidroelétricas de estreito e
de serra quebrada. Tambem conta com sistema de coleta seletiva de lixo, feita
por caminhões compactadores que atendem a 80o/o da área do município com

o

seu destino final adequado. Há também coleta de lixo hospitalar de

embalagens de agrotóxicos e de produtos recicláveis.

O Bairro do Mercadinho é como se fosse um CEASA (centro de
abastecimento) da cidade, pois é o maior centro de abastecimento de
alimentos, verduras e frutas da cidade. É uma espécie de Central de
Abastecimento, onde encontra-se de tudo, desde frutas e verduras a todos os
tipos de alimentos. Além disso, também é onde se encontra as distribuidoras
atacadistas que abastecem o comércio dos municípios vizinhos.
Além disso, o município conta com uma moderna rodoviária (construÍda
através de parceria entre governo do estado e a prefeitura de lmperatriz), em
substituição da antiga que sofria com problemas estruturais e de logística,
sendo transferida para uma nova localização (se encontrando agora na Rod.
Br-0í0, s/n, Centro), desafogando o conturbado trânsito da cidade, dando
total liberdade para os ônibus transitarem livremente.

Agências Bancárias
3 Agencias do Banco Bradesco
4 Agencias do Banco do Brasil
I Agencia do Banco do Nordeste
I Agencia do Banco ltaú
1 Agencia do Banco Real
1 agencia do BASA - Banco da Amazônia
1 Agencia do BBV - Banco Bilbao Yizcaya
2 Agencia da CEF - Caixa Econômica Federal
í Agencia do FINASA - Banco Mercantil de São Paulo
1 Agencia do HSBC - BAMERISDUS

Locadoras de Veículos
LocalizaRent a Car - Fone: (99) 35244507
lmperavel Veículo - Fone: (99) 3525-6667
lnterlocadora - Fone: (99) 3525-3050

Saúde
27
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Hospital Municipal de lmpentriz
Rua Benedito Leite entre Pará e Amazonas
Fone:3524-9707
Hospital São Rafael
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, í 178
Fone: 3525-3370

2ZÇ

Hospital Unimed
Rua 15 de Novembro, Praça da Meteorologia
Fone: 3527-0060
Hospital lnfantil de lmperatrtz
Rua Luís Domingues com rua Pará
Fone: 3582-2162
Hospital das Clínicas
Rua Luís Domingues, í385
Fone: 3525-3344

f/Jt /d*

Energia Elétrica
A energia elétrica do Município é fornecida pela CEMAR - Companhia
Energética do Maranháo S.A. Pesquisa realizada pela Subsecretaria Estadual
de Saúde indica que 97,07% dos domicílios urbanos possuem energia elétrica.
Os principais povoados e alguns imóveis rurais são servidos por energia
elétrica.

Telefonia
Atualmente em lmperatriz a Telemar e a Embratel é quem opera o
sistema de telefonia convencional e a Amazônia celular, Oi, Vivo e Tim, o
sistema de telefonia celular. A Telemar também dispôe de postos telefônicos e
telefones públicos instalados no município.

Jornais
Jornal Capital
Jornal Tribuna do Tocantins
O Estado do Maranhão
O Progresso
A Tribuna
O lmparcial
28
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Jornal Pequeno
Folha do Dia

Televisão
Band
Rede Vida
Rede Globo (Mirante)
Rede W (Capital)
Rede Record (Nativa)
SBT (Difusora Sul)
TV Nordeste (Canal 21)
CNT (Tocantins)

2%
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Rádio
Rádio lmperatriz AM
Mirante FM
Mirante AM
Nativa FM
Rádio Capital FM
Rádio Tena FM
Difusora Sul FM
Diversas rádios comunitárias

Rede de água

O

abastecimento de água potável está sob a responsabilidade da
CAEMA - Companhia de Agua e Esgotos do Maranhão, sob a supervisão da
FNS - Fundaçâo Nacional de Saúde.
A captação é realizada diretamente no Rio Tocantins. 0 sistema conta
com dois reservatórios de água tratada com capacidade total de 35.700.000
Lts. 0 sistema de distribuição tem capacidade instalada para 5.390m" sendo 3.
000m" por reservatório térreo e 2.390M3 por reservatório aéreo. Na área rural a
CAEMA atua com a implantação de poços artesianos, rede de distribuição e
pequenos reservatórios.

Rede de Esgofo
A rede de esgoto foi implantada pelo DNOS - Departamento Nacional de
Obras e Saneamento. A manutençâo e ampliação da rede de esgoto sanitário
foram úansferidas para a CAEMA. A extensáo da rede é de "120 km A
capacidade da rede foi projeta para 9.018 ligaçÕes domiciliares' porém o
número de ligaçoes atual é maior que 30.000 ligaçÕes.
29
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No p§eto da rede de esgoto estava prevista a execuçáo de uma lagoa
de estabilização. Porém, devido ao custo de desapropriação e a falta de
recursos disponíveis a proposta foi abandonada. A solução adotada foi o
lançamento dos dejetos sanitários in natura no Rio Tocantins.
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Educação
Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Humano (2000), o
contingente de alunos matriculados no Ensino Fundamental (1o grau) é de
67.614, sendo 12,28o/o em instituiçÕes particulares, 57,85o/o municipais e
29,87% estaduais. Em nível de Ensino Médio e Ensino Supletivo, o número

totaliza 13.462 alunos, sendo 20,81% em escolas particulares,

1,43%

municipais, 71 ,78o/o estaduais e 5,99% federais.
O número total de escolas no município é de 208, sendo 41 particulares,
139 municipais e 27 estaduais. O município também conta com vários campus
universitários. Que já foram elencados acima.

Eventos culturais e de negócios
Em lmperatriz os principais eventos cutturais e de negócios são:

*

rilt

?

lL-á.-

l

Touro Metalizado. Estátua em frente ao Parque de Exposiçóes Lourenço Viera da silva.
lmperatriz Maranhão.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cavalgada e Exposiçáo Agropecuária de lmperatriz (EXPOIMP);
Carnaval da Gente (Concurso de Blocos de Rua);
Concurso de Marchinhas Carnavalescas;
Levada Elétrica (Carnaval fora de epoca);
Maranhão Forró Fest (Festival de Forró);
Hell Rock Festival, Metal Chaos (Festivais de rock);
Encontro Nacional de Som Automotivo;
Feira de Móveis (MOVELNORTE);@
(FECOIMP);
Feira do Comércio e lndústria de lmperatriz
30
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Expofestas (Feira de Eventos);
Saláo do Livro de lmperatriz (SALIMP);
Arraiá do povo festeiro, Arraiá da Mira (Festas Juninas);
Feira de Ciência e Tecnologia - Sul do Maranhão (FECITEC);
Festejos de Nossa Senhora de Fátima;
Festejos de Santa Teresa D'Avila;
Festival da Música de lmperatriz (FMl);

,a)

Além destes, também existem diversos eventos de caráter religioso na cidade,

como procissões, quermesses, festejos

e

encontros. Há também as

comemorações nacionais e locais, como o aniversário da cidade.
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Praça Pedro Americo, baino Três Poderes em lmpêretriz Maranhâo.

*a"

Pessoas Íazendo a tradicional caminhada na Avenida Beira Rio em lmperatriz Maranhâo.

de movimentos culturais são o Teatro
Os espaços
'a para exposição a Academia lmperatrizense de Letras' o
Casa do Arteiao,
Ferreira Gullar,
Cániú O" ConvençÕes de lmperatriz, a Praça de Fátima, a Praç d€ Cultura
entre
Àénàto cott". Móreira, Praça Pedro Américo, a Avenida Beira Rio
outros.
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Cinemas
lmperatriz hoje tem três shoppings: Timbira Shopping, Tocantins
Shopping e lmperial Shopping. Apenas dois deles contam com o uso de
cinema para filmes, já que a sala de cinema do Timbira Shopping é usada para
realização do programa Estudio R, apresentado por Raphael Pinto,integrante
da companhia de teatro Okazajo. Os cinemas são: lmperacine, que conta com
quatro salas de cinema, onde uma delas é 3D, e o CineSystem, que tem 5
salas de cinema, onde 2 sâo 3D.
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Vida noturna
lmperatriz possui diversão para os mais diversos públicos e sua vida
noturna é muito rica e movimentada, tendo várias opções para sair na cidade,
especialmente nos fins de semana.
Para o calor do fim da tarde há vários bares espalhados pela cidade, um
para cada tipo de gosto, especialmente regional. Mas há baladas variadas
também: boates, shows e festas temáticas. A noite vem crescendo cada vez
mais com a inauguraÉo de novos bares e casas noturnas. Há ainda os
restaurantes e vários destes servem variados tipos de comida, possuindo
também a opção de rodízios, principalmente nas pizzarias, cantinas de
massas. Na cidade há vários estabelecimentos que váo de bares, choperias,
lanchonetes até restaurantes de comidas estrangeiras.
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5. O EMPREENDIMENTO
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O Residencial Teotônio Vilela ll, encontÍa-se localizado no Bairro Bom
Jesus, próxima a avenida Pedro Neiva de Santana nas mediaçÕes do Novo
Campus da Universidade Federal do Maranhão Campos Avançado (UFMA).
Próximo ao empreendimento e ligado à trama urbana vizinho de bairros já
estruturados Vila Fiquene, Parque das Palmeiras, Vila Redenção e Vila
Cafeteira com isso o Empreendimento tem em seu entorno equipamentos
urbanos, transportes coletivos em ume área residencial onde foram construÍdo
920 unidades residenciais, sendo 500 imóveis no Teotônio Vilela I e 420 do
Teotônio Vilela ll.
JJ
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Os lmóveis possuem uma área de 128m'?, as casas possuem sala,
cozinha, banheiro e dois quartos. Algumas contam com rampas e banheiros
adaptados para pessoas com deficiência. Dependendo da renda mensal de
cada beneficiário, as prestações variam de R$ 25 a 80,00 reais mensais ao
longo de 120 meses. Das 920 unidades habitacionais cerca de 5o/o Íoram
destinadas a deficientes físicos, com adaptaçÕes em todos os cômodos.
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O Empreendimento encontra-se em uma área residencial de tipologia
horizontal, com residências uni familiares. Com ruas de pavimentação asfáltica.
O Teotônio Vilela ll é servido por energia elétrica da CEMAR e rede de
água, telefone e coleta de lixo e rede de esgoto.
Possui uma linha de Ônibus que liga a residencial ao centro da Empresa
RATRANS.
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O Empreendimento é coberto pelas seguintes escolas:

a

Escola Municipal da Amizade em lmperatriz
Rua da amizade s/no - Bairro Bom Jesus
Atende a pré-escola e Ensino Fundamental regular
Escola Paulo Freire
Avenida Pedro Neiva de Santana s/n- Parque Amazonas

a

Escola Madalena de CANOSSA
Avenida Tapajós s/n -Parque Sanharol

a

Escola Marly Sarney
Rua Raimundo de Moraes Barros, 377-Yila Redenção

a

I

Escola Chapeuzinho Vermelho
Avenida Paulo AÍonso, no180- Santa Lúcia

o Escola Lago do Cisne
Rua Hermes da Fonseca, no1005
a

.
o

-

Vila Redenção

Creche Aliancinha
Rua Xingu, s/n- Parque Santa Lúcia
Creche Municipalizada Marenhão do Sul
Rua Machado de Assis, no8- Parque Sanharol

Escola Madalena de CANOSSA - Av. Tapajós, 233 - Parque Santa
Lucia, lmperatriz - MA, 65912-305

Ensino Reqular:
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Ensino Regular Fundamental, Anos Finais
Ensino Regular Fundamental, Anos lniciais
Educação de Jovens e Adultos:
Eja, Anos Finais, Presencial

o

Escola Municipal Paulo Freire

23\

Av. Pedro Neiva de Santana, 1 199-1335 - Parque das Palmeiras
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Ensino Reoular:
Pré-Escolas De Meio Período
Ensino Regular Fundamental, Anos Finais, Meio Período
Ensino Regular Fundamental, Anos Iniciais, Meio Período
Educacão de

e Adultos:

Eja, Anos Finais, Presencial

Atividade Complementar:
Apoio Escolar Em Letramento E Alfabetização
Apoio Escolar Em LÍnguas Estrangeiras E lndígenas
Apoio Escolar Em Português
Colégios Com Banda Fanfarra E Percussão
Colégios Com Danças
Colégios Com Leitura E Teatro
Colégios Com Voleibol, Basquetebol, Handebol, Nataçáo
Colégios Com Laboratórios, Feiras E Projetos Científicos
Colégios Com Peti
Atendimento Educacional Especializado (AEfl :

Cursos De Libras
Cursos Da Língua Escrita Para Alunos Com Deficiências
Cursos De Uso Da lnformática Acessível
Cursos De Comunicação Altemativa E Aumentativa
Cursos Do Uso De Recursos Ópticos E Não Ópticos
Cursos De Uso Do Soroban
Cursos Para Autonomia Na Escola
Cursos Para Alunos Com Deficiências
Cursos Para O Desenvolvimento De Processos Mentais

o

Escola Municipal Pedro Abreu

Rua Coronel Lisboa S/N em Frente Pça Davi Alves Silva - Vila Fiquene - Zona
Urbana, lmperatriz - MA, 65903-í'10
Ensino Reqular:
37

-\

815y
I
luinlra leasa
ll,t-nha lrl.la
Ensino Regular Fundamental, Anos Finais
Ensino Regular Fundamental, Anos lniciais
Educacão de Jovens e Adultos:
Eja, Anos Finais, Presencial

42ra

Colégio Estadual Caminho do Futuro - Rua Alvaro Pereira, 800, Vila
Nova.

-r?

ntuJ.Ensino Regular: Ensino Médio
Educacâo de Jovens e Adultos: Eja, Anos Finais, Supletivo

o

Faculdade FACIMP - Av. Prudente de Morais, s/n - Parque Sanharol,
lmperatriz - MA, 65900-000

GraduaçÕes:

Administraçáo
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Direito
Enfermaq€m
Farmácia
Normal Superior
Odontoloqia
Pedaqooia
Sistemas de lnformaÇão lGestão de Fina ncas e Proietos
Análise de S istemas

38

l)i

gq6

í
il

7

luinha casa
lllliralaa lrlcla

lv

lnformaçôes Eobre os Equipamentos comunitários no bairro
Bom Jesus
Escola
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Escola da Amizade s/no Bairro Bom Jesus com 350 alunos funcionando a préescola e Ensino Regular Fundamental

I
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Transporte Escolar para as crianças do Teotônio Vilela e o entrono do bairro
Bom Jesus para a Escola Municipal da Amizade
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Posto de Saúde Bom Jesus
Localizado na Rua da Amizade, no30 bairro Bom Jesus

Oferece vacinação, consulta com enfermagem todos os dias, médico Clinico
Geral de segunda a quinta feira pela manhâ e tarde (encaminhamento para
especialidade para o posto de saúde da Vila Lobão), pré-natal toda terça-feira,
encaminhamento para o serviços odontológicos nos posto de saúde do bairro
Camaçari e Vila Lobão. Possui sala de nebulização, sala de curativos e
Farmácia Básica.

Comércio
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Casa de came localizado na Avenida Universidade esquina com Rua Adalberto
Franquile (em frente ao empreendimento)

.l

T

,.
b'Í:
'-.-

Oficina de Bicicleta
Adalberto Franquile

-

- localizado na rua Renato Moreira esquina com a Rua

41.
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Centro de Treinamento Anajás

-

Localizado na Avenida Universidade

*_-4+.|*.

Mercearias Alves

-

Localizados na Avenida Universidade no37

lgreja Católica Jesus de Praga
Localizada na Rua da Amizade, s/no Bairro Bom Jesus
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Evangélica Assembleia de Deus

-

21'L

Congregação Rio Jordão

Localizado na Rua Horizino no23

-

Bom Jesus de 7
a 14 anos e de 15 a 17 anos. No qual possuem 142 crianças inclusive os
usuários desse programa sâo do Teotônio Vilela. Ofertando alem da
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
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do

programa aulas

dê

capoeira, música,, dança, esporte,

reciclagem e teatro.
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Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS Bom Jesus ( funcionamento de
08:00 horas as 17:00 horas)
Oferece o Programa de Atenção lntegral a Família (PAIF)

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de 0 a 06 anos, de
07 a 14 anos, de 15 a 17 anos e paía a Pessoa ldosa.
Oferece o Cadastro Unico desde a Carteira de Passe Livre para o ldoso, como o
Programa Bolsa Família e os demais serviços oferecido pelo Programa.

Oferece cursos profissionalizantes como: desinh sobrancelhas, depilação,
estética,limpeza de pele, curso de ovos de páscoa.
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Quadra esportiva do CRAS Bom Jesus
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140 Batalhão de Polícia Militar, Rua Xinguara, 1, Recanto Universitário
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lnformações sobre os Equipamentos comunitários nos bairros
próximos aos Empreendimentos: Bom Jesus
Esco/as
.21 r lt
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R. Paulo Afonso, 437455 - Vila Nova, lmperatriz - MA, 659í2-330. Ensino
Regular Fundamental, Anos lniciais, Meio Período

4

Goagle

Av. Pedro Neiva de Santana, í 199-1335 - Parque das Palmeiras
Ensino Reoular:
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Pré-Escolas De Meio Período
Ensino Regular Fundamental, Anos Finais, Meio Período
Ensino Regular Fundamental, Anos lniciais, Meio Período
Educacão de Jovens e Adultos:
Eja, Anos Finais, Presencial
Ativ id ade Com ole m e nt a r:

Apoio Escolar Em Letramento E Alfabetização
Apoio Escolar Em Línguas Estrangeiras E lndígenas
Apoio Escolar Em Português
Colegios Com Banda Fanfarra E Percussão
Colegios Com Danças
Colegios Com Leitura E Teatro
Colégios Com Voleibol, Basquetebol, Handebol, Natação
Colégios Com Laboratórios, Feiras E Projetos Científicos
Colfuios Com Peti
Atendimento

Cursos
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos
Cursos

,:, ._zqÇ
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lEspecializado (AEE):

De Libras
Da Língua Escrita Para Alunos Com Deficiências
De Uso Da lnformática Acessível
De Comunicação Alternativa E Aumentativa
Do Uso De Recursos Ópticos E Nâo Ópticos
De Uso Do Soroban
Para Autonomia Na Escola
Para Alunos Com Deficiências
Para O Desenvolvimento De Processos Mentais

'all
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Rua Coronel Lisboa S/N em Frente Pça Davi Alves Silva - Vila Fiquene - Zona
Urbana, lmperatriz - MA, 65903-1 10
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Ensino Regular:
Ensino Regular Fundamental, Anos Finais
Ensino Regular Fundamental, Anos lniciais
Educacáo de Jovens e Adultos:
Eja, Anos Finais, Presencial

2t'u
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Escola Madalena de CANOSSA - Av. Tapajós, 233 - Parque Santa Lucia, lmperatriz - MA,

659í2-305

Ensino Reqular:
Ensino Regular Fundamental, Anos Finais
Ensino Regular Fundamental, Anos lniciais
Educação de Jovens e Adultos:
Eja, Anos Finais, Presencial
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Colégio Estadual Caminho do Futuro - Rua Álvaro Pereira, 800, Vila Nova
Ensino Reqular: Ensino Médio
Educacão de J

e Adultos: Eja, Anos Finais, Supletivo

h
v

"à

I

Av. Prudente de Morais, s/n - Parque Sanharol, lmperatriz - MA, 65900-000
GraduaçÕes:

Administração
Ciências Contábeis
50
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Ciências Econômicas
Direito
Enfermaqem
Farmácia
Normal Superior
Odontoloqia
Pedaoooia

del

2'18

lGestão de Financas e Proietos

Análise de Sistemas

7r-L

..

UFMA Campus Avançado, Av. da Universidade, S/N, Dom Afonso Felipe
Gregory
Cursos Oferecidos:
Ciências Contábeis
Ciências Naturais/ Biologia
Enfermagem
Engenharia de Alimentos
Medicina
Programa de Pós-GraduaÇáo em Ciência dos Materiais

.
.
o
o
.
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Fórum Manoel Alfredo Martins e Rocha - R. Poluce, s/n - Parque das
Palmeiras, lmperatriz - MA, 659í1-783

Tribunal Regional Eleitoral - TRE da 334 Zona Eleitoral
Parque Sanharol, lmperakiz

-

MA

Saúde
52
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Unidade de Saúde Parque Amazonas
adolescente.

-

Unidade destinda ao atendimento ao

Av. Rio Negro

Google

Posto de Saúde Vila Cafeteira

-

Av. Liberdade, Cafeteira

Comércios
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Espeto Chapa Quente, R. Venezuela, 500-558 - Bom Jesus, lmperatriz

-

MA

t

7

Mercadinho do Alberto - R. Venezuela, 614-680 - Bom Jesus, lmperatriz

-

MA
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Av. Rio Negro, 21 - Parque das Palmeiras, lmperatriz - MA, 65907-230

lgrejas

JÜ1'ry

lgreja Evangélica Assembleia Ce Deus, Rua Nove, 6 A - Recanto Universitáric,
lmperatriz - MA
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Santuário de Nossa Senhora Aparecida, Vila Lobão.

ENTRETERIMENTO
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Clube da CEMAR, Rua W1 - Bom Jesus, lmperatriz

-

MA
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AABB - Av. Babaculandia - Parque Sanharol, lmperatriz - MA, 65907-230

6. OBJETIVO
6.1 Objetivo Geral

O Objetivo da execuçâo do PDST é proporcionar condições do exercício
de participaçáo cidadã das famílias beneficiadas, melhorando sua qualidade de
vida a partir do desenvolvimento de agões educativas, sócias organizativas, de
geração de renda, promovendo
educação ambiental
bom uso e
manutenção das unidades habitacionais
áreas de uso coletivo do
empreendimento. Promover a participação social, a melhoria das condições de
vida, a efetivação dos direitos sociais dos beneficiários e a sustentabilidade da
intervençâo.

e

6.

2

O

/
/
r'
r'

e

o

bjetivos Especffcos
Disseminar informações detalhadas sobre o Programa, o papel de cada
agente envolvido e os direitos e deveres dos beneficiários;
Fomentar a organização comunitária visando à autonomia na gestáo
democrática dos processos implantados;
Estimular o desenvolvimento da consciência de coletividade e dos laços
sociais e comunitários, por meio de atividades que fomentem o
sentimento de pertencimento da população local;
Promover a gestão de ações sociais que visem mudanças de atitudes na
preservaÉo do meio ambiente, ao empreendimento e à vida saudável.
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Proporcionar através de cursos profissionalizante geração de trabalho e
renda, visando à melhoria da qualidade de vida.

Articular políticas públicas que fortaleçam a inserção de iniciativas de'
geração de trabalho e renda.
Buscar

a

inclusão produtiva das famílias

e por meio disto fomentar

e5;
/1/a!a-

condições de desenvolvimento da qualidade de vida da população.

./

Promover a participação dos beneficiários nos procêssos de decisão,
implantação, manutenção e acompanhamento dos bens e serviços
previstos na intervenÉo, a fim de adequá-los às necessidades e à
realidade local
plena apropriação pelas famílias
estimular
beneficiárias;

e

r'

a

Fomentar processos de liderança, a organização e a mobilizaçâo
comunitária, contribuindo para a gestão democrática e participativa dos
processos implantados;

/

Estimular

o

desenvolvimento

da cidadania e

dos laços sociais e

comunitários;

/

Articular as políticas de habitaçáo e saneamento básico com as
políticas públicas de educação, saúde, desenvolvimento urbano,
assistência social, trabalho, meio ambiente, recursios hídricos, educaçâo
ambiental, segurança alimentar, segurânça pública, entre outras,
promovendo, por meio da lntersetorialidade, a efetivaçâo dos direitos e o
desenvolvimento local;

/

Fomentar processos de inclusão produtiva coerentes com o potencial
econômico
as características culturais da região, promovendo
capacitação profissional e estímulo à inserção no ensino formal,
especialmente de mulheres chefes de família, em situação de pobreza
extrema, visando à reduçáo do analfabetismo, o estímulo a sua
autonomia e à geração de renda;

e

r'

r'

Apoiar processos socioeducativos que englobem informaçÕes sobre os
bens, equipamentos e serviços implantados, estimulando a utilizaçáo
adequada destes, assim como atitudes saudáveis em relaçâo ao meio
ambiente e à vida;
Fomentar o diálogo entre os beneficiários e o poder público local, com o
o
aperfeiçoamento da intervenção
intuito de contribuir para

o

e

5B
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direcionamento aos demais programas e políticas públicas, visando ao
atendimento das necessidades e potencialidades dos beneficiários;

r'

Articular a participação dos beneficiários com movimentos sociais,
redes, associações, conselhos mais amplos do que os das áreas de
intervençáo, buscando a sua inserção em iniciativas mais abrangentes
de democratizaçáo e de participação;

/

Fomentar

a

constituição

de

organizações representativas dos

27l
p/tL,

beneÍiciários e fortalecer as já existentes;

/

/

Contribuir para a sustentabilidade da intervenção, a ser alcançada por
meio da permanência das famílias no novo habÍtat, da adequada
utilizaçáo dos equipamentos implantados, da garantia de acesso aos
serviços básicos, da conservaçâo e manutenção da intervençâo fÍsica e,
quando for o caso, do retorno dos investimentos;
Fomentar processos de inclusão produtiva coerentes com o potencial
econômico
as características culturais da região, promovendo
câpacitaÉo proÍissional e estímulo à inserção no ensino formal,
especialmente de mulheres chefes de família, em situação de pobreza
êxtrema, visando à redução do analfabetismo, o estÍmulo a sua
autonomia e à geração de renda;

e

/

r'

Agoiar pro@ssos socioeducativos que englobem informaçÕes sobre os
bens, equipamentos e serviços implantados, estimulando a utilização
adequada destes, assim como atitudes saudáveis em relação ao meio
ambiente e à vida;
Fomentar o diálogo entre os beneficiários e o poder público local, com o
o
intuito de contribuir para
apeúeiçoamento da intervenção
direcionamento aos demais programas e políticas públicas, visando ao
atendimento das necessidades e potencialidades dos beneficiários;

e

o

r'

Articular a paÉicipaçâo dos beneficiários com movimentos sociais,
redes, associações, conselhos mais amplos do que os das áreas de
intervenção, buscando a sua inserçâo em iniciativas mais abrangentes
de democratização e de participaçâo;

r'

Fomentar

a

constituição

de

organizaçÕes representativas dos

beneficiários e fortalecer as já existentes;

/

Contribuir para a sustentabilidade da intervençâo' a ser alcançada por
meio da permanência das famílias no novo habitat, da adequada
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utilização dos equipamentos implantados, da garantia de acesso aos
serviços básicos, da conservação e manutenção da intervenção física e,
quando for o caso, do retorno dos investimentos.

2í7

7, JUSTIFICATIVA
Para garantir o direito a uma moradia digna, que envolva desde a unidade

N"/*

habitacional, com qualidade, conforto, ao espaço público, infraestrutura básica

(água, esgoto, energia elétrica, drenagem, equipamentos sociais, de lazer,
cultura e gestão local), o Plano de Desenvolvimento Socioterritorial - PDST a
ser desenvolvido junto aos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida
no municÍpio de lmperatriz, vem contribuir para a garantia dos direitos sociais,
enfatizado através do trabalho têcnico social a garantia de direito a moradia
digna, através de açÕes sociais que visam a qualidade de vida, proporcionando
sustentabilidade social, econômica e ambiental.
Nesse processo, através das atividades, procura-se construir um território
de sociabilidade, estimulando o convÍvio, valorização do espaço público e o seu

uso coletivo, rompendo barreiras, preconceitos, estigmas,

identidades

negativas etc. Na busca de um olhar sensível às transformações da sociedade,

observando os arranjos familiares e todos os segmentos da sociedade, como

idoso, pessoas com deficiências, famílias chefiadas por mulheres, jovens e
criança. Reduzir o déÍicit habitacional no município de lmperatriz e viabilizar o
acesso à casa própria, priorizando famílias de baixa renda e famílias que se

encontram

em situação de risco que não são atendidas pelo

mercado

imobiliário, proporcionando melhorias às condições e resgatando o bem-estar
dos beneficiários.

Através deste PDST, será desenvolvido como principais açÕes o
acompanhamento sistemático dos participantes através de atendimentos
individuais e de grupos, reuniâo de caráter informativo e educativo, bem como
açÕes que gerem uma visão transformadora dos diferentes direitos sociais e

experiências vivenciadas no cotidiano que proporcionem a transformação da
60

$i

QtBr r,.-'..'.-..-

.Gt

Mlllha

1)

/;

C.3a

Ml]tlra lrl.la
realidade e a melhoria de vida dos beneficiários. Trabalhando assim na
construção da cidadania, pertencimento, equidade, autonomia e emancipação.

Portanto, com base nesta gerantia de direitos sociais,
Residencial Teotônio Vilela

ll será reflexo do direito da

o

empreendimento

habitação condigna,

proporcionando às famílias que necessitam desta proteção social básica, um
habitar de qualidade e conforto ao bem que será adquirido.

O Plano de Desenvolvimento Socioterritorial - PDST justifica-se para
finalizaçâo da etapa pós-contratual através dos eixos: Acompanhamento e
gestão social da intervençáo, Educação ambiental e patrimonial e
Desenvolvimento Socioeconômico, todos a serem realizados por meio da
execuÉo mista. Sendo realizado as execuções das atividades iniciais das

2r8
wi,-t^-

macroaçôes do eixo ações informativas e educação patrimonial pela Prefeitura

de

e as demais execuçôes das macroaçôes fortalecimento
planejamento e gestão do orçamento familiar, educação

lmperatriz

comunitário,

ambiental, educaçâo para saúde açóes socioeducativas , segurança do imóvel,

geraçáo de trabalho

e renda e encerramento do PDST será

realizada pela

empresa licitada conforme a exigência descrita na metodologia supervisionada

por esta Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES), para o devido
cumprimento e a qualidade da execuçâo deste projeto aos beneficiários
contemplados pelo empreendimento Teotônio Vilela.
8. AçÕES E ESTRATÉG|AS DE EXECUçÃO

8.1 Metodologia

O presente PDST foi elaborado a partir dos objetivos do

programa

habitacional Minha Casa Minha Vida, considerando es características das
famÍlias beneficiadas e o contexto local do Empreendimento. O trabalho técnico

social será realizado de forma MISTA, onde

a

Prefeitura Municipal de

lmperatriz realizarâ as execuções das atividades iniciais do projeto sendo
LICITADAS as outras atividades.
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Conforme regulamentação

é de responsabilidade do municíp

lmperatriz a realizacÉ,o do trabalho social. Náo dispondo de pessoal suficiente
para a execuçâo do Trabalho Social de forma direta, o município contratará,

através de processo licitatório, serviços técnicos especializados para a
elaboração e execução das atividades.

2r9

A prefeitura assumirá a execução da fase pós-contratual do eixo

AçÕes

yltY&

informativa a serem desenvolvidas no mês 0'Í como atividade 0'1 "Reuniáo de

Fortalecimento sobre
atividade

02

o

Programa Minha Casa Minha Vida'

e no mês 01

"Palestra sobre educaçâo patrÍmonial: uso do espaço, lazer e

sociabilidade. Em relação ao diagnóstico das famílias beneficiárias dos dados
socioeconômico devido as famílias residirem no empreendimento desde 2013,
não foi possÍvel traçar neste projeto. Devido o diagnostico socioeconômico das

família serem de 2012 será realizado pela a equipe técnica conkatada a
aplicaçâo de um novo questionário para traçar o perfil socioeconômico
atualizado das famílias residentes no empreendimento para o cumprimento do
coeÍiciente de renda familiar, composição familiar e escolaridade dos membros,
entregando esses dados no primeiro relatório de prestaÉo de conta.

As demais atividades serão

terceirizadas

por uma êmpresa

que

corresponda a todos os critérios exigidos pela portaria 2112014, sob supervisão

de um profissional da Secretaria de

Desenvolvimento Social (SEDES). O

processo de contrataçâo da empresa responsável pela execução do projeto

de licitação, licitando o lote inteiro, pois garante a
disposta no princípio constitucional da isonomia, permitindo

dar-se-á por meio
observância

selecionar a proposta mais vantajosa para o município, de maneira a assegurar

a oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento
ao certame do maior número possível de concorrentes.

O edital de licitação deverá respeitar os trâmites exigidos pela Lei

no

8.666, de 1993, Lei no 12.462, de 2011, e demais normas relacionadas ao
assunto, além de observar os seguintes aspectos:
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a) qualificação técnica dos proÍlssionais prestadores de serviço, comprovação

de experiência, bem como a suficiência da equipe para a execução

do

Trabalho Social;

b) exigência de que a contratada possua profissional de nível superior na área

de Humanas ou Social, responsável pelos serviços, que supervisionará, em
conjunto com o Coordenador do Trabalho Social, a execução e atenderá as
determinaçÕes da fiscalização do Proponente/Agente Executor.

c) prever a elaboração de relatórios de execução do Trabalho Social, os quais

UZ

/';&

deveráo conter as exigências do Proponente/Agente Executor, MCIDADES e

do Agente Operador/Financeiro, visando oferecer elementos qualitativos

e

quantitativos para o monitoramento do Trabalho Social;

d) prever a possibilidade de reprogramações das ações previstas no PDST,
sempre que o atraso/paralisação da obra flsica inviabilizar a execução das
açÕes

do Trabalho Social, no intuito de compatibilizar o andamento

dos

kabalhos;

e)

prever no edital de licitação e no contrato de execução

ou

fornecimento, que a responsabilidade pela qualidade dos materiais fomecidos e

dos serviços executados é da empresa contratada para esta finalidade,
inclusive a promoção de readequaçôes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto relativo ao

Trabalho Social.

Todas as ações executadas no PDST terão seus custos ressarcidos,
condicionadas

à

apresentação

de

produtos/relatórios

e

seus anexos

lnstituição Financeira, conforme cronograma de atividades

e

à

desembolso

aprovados.

A equipe adotará durante a execuÉo do Projeto, a metodologia baseada
na participação das famÍlias beneficiárias, valorizando a sua experiência vivida,

adotando açÕes consideradas emergentes

e prioritárias para a comunidade

quer sejam a apontada pela própria comunidade quer sejam as identificadas
pelas equipes atuantes junto a este público.
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A equipe técnica do Teotônio Vilela ll deverá conter: 0í Assistente Social do
Plantâo,

2 (dois) mobilizadores sociais e 01 Assistente Administrativo e

o

coordenador que terá atribuição a gestão geral das duas etapas do Teotônio
Vilela

le

ll.

4

As atribuições ficam definidas da seguinte forma:

r'

/U/;'b

O Coordenador terá como atribuição a gestâo geral das duas etapas do

PDST do Teotônio Vilela

le ll, realizando o

acompanhamento,

monitoramento e avaliação da execução de todo o projeto.

/

O Assistente Social do Plantão com formação em Serviço Social terá
como atribuição executar todas as açoes do PDST, como elaboração e

envio dos relatórios mensais para

a

lnstituição Financeira, realizar

palestras, a avaliaçáo contínua e visitas domiciliares aos beneÍiciários do

Teotônio Vilela ll, semprê que se fizer necessário, desenvolvendo um
acompanhamento sistemático de todas as açÕes.

/

O Mobilizador Social terá como atividade realizar visitas domiciliares,
divulgar

o projeto, fazer visitas institucionais e realizar a pesquisa

de

satisfação.

r'

Ássr.sÍenÍe Administrativo, que desempenhará atividades que envolvam

a organizaÉo administrativa do PDST, organizar arquivos, relatórios e
documentos pertinentes ao bom andamento do trabalho.

As ações do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial serão
realizadas em uma única etapa: Pós-contratual, com duração de I
meses e a atividade será executada de forma direta, onde a Prefeitura
Municipal de lmperatriz executará todo

o PDST com o

reembolso da

lnstituição Financeira através dos relatórios de atividades realizadas.
As atividades a serem executadas seguem elencadas abaixo
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Arividade contínua

- pLlmÃo soctAl

(ATIVIDADE

courilull:

lmplantação do Plantllo Social, que será permanente durante a execução do

2Q

Plano de Desenvolvimento Socioterritorial - PDST (8 meses).
AüVidAdE Oí

-

REUNÁO iNFORMATIVA E DE FORTALECIilTENTO SOBRE

/1/r'/t^-

PROGRATA UINHA CASA MINHA VIDA: Fortalecer as informaçâo sobre
Programa Minha Casa Minha Vida junto aos beneficiários, sobre as condi@es
para participação do Programa, critérios de enquadramento, regras do contrato,
caráter único do subsÍdio, custos decorrentes da nova habitação, o Trabalho
Social com apresentração da equipe técnica, prazo da intervenÉo, cronograma
do Trabalho Social, com todas as informações acerca do contrato de compra e
sobre a ocupação da moradia;

Aüvidade 02 - PALESTRA SOBRE EDUCAçÃO PATRIi'|ON!AL: USO DO
ESPAçO, LAZER E SOCIABILIDADE: Estimular a correta apropriaçáo e uso
dos espaços e equipamentos de uso comum, repassar através de orientaçÕes

básicas sobre

a

manutençâo preventiva

da moradia e dos equipamentos

coletivos.

MÊs 02

Aüvidade 0í - OFICINA DE FORTALECIMENTO E ORGANIZAçÃO
COMUNITÁRIA: Esta oficina, busca desenvolver habilidades para organização
comunitária e fortalecimento da comunidade.

AtiVidAdE

02

- PALESTRA A ITTIPORTÂNCN DA AUTOESTIMA E DA

AFETIVIDADE: Sensibilizar o cuidado com as emoções, pois são importantes

como adaptação

a

nossa vida social, que ajudam

servem de critério de valoraçâo positiva

a avaliar as

e negativa para suas

situações,

situações de

nossa vida, preparar nossas a@es e o que nos motivam.

MÊs 03
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sEilrNÁRlo DE coNscrENTtzAçÃo soBRE coNsuMo

-

ECONOÍIIA DOtÉSilcA (ÁcUA
economia doméstica

e

E

E

LUZ): Aprender sobre noçÕes de
familiar, na busca por mudanças de hábitos no

desperdÍcio com água e energia garantindo a redução de consumo do imóvel,
bem como o equilíbrio Íinanceiro familiar.

Atividade 02

-

HORTA ALTERNATIVA: Orientar os beneficiários sobre a

importância do cultivo de horüaliças para

a própria

2(3
/üzr//á-

subsistência familiar por

meio de técnicas de manutenção de pequenas hortaliças.

Atividade 03

-

CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE SEGURANçA INFANTIL E

PREVENçÃO DE ACIDENTES NO mÓVELr Sensibilizar os beneficiários do

PDST para quem possam cuidar

da

segurança

das crianças

do

empreendimento, com cuidados dentro ê fore dos imóveis.

Atividade 04 - CURSO DE MANICURE: Qualificar a mão de obra local, dando
a jovens e adultos residentes na área de intervenção, orientações acerca de
sua entrada e permanência no mercado de trabalho, incentivando o espírito
empreendedor e colocando a disposição de tais pessoas um serviço de auxilio

para capacitação na abertura de pequenos empreendimentos no mercado
formal ou informal.

Atividade 05

-

CURSO DE MASSAGEilI CORPORAL MODELADORA:

Qualificar a mão de obra local, incentivando aos beneficiários do projeto para a

de se capacitarem para o mêrcado de trabalho. Bem como,
desenvolver também através do curso, possibilidades para aptidões e
importância

competências para a realizaçâo de massagem modeladora.

Aüvidade 06

-

CURSO DE tIASSAGEM CORPORAL RELAXANTE:

Qualificar a mão de obra local, incentivando aos beneficiários do projeto para a

se capacitarem para o mercado de trabalho. Bem como,
desenvolver também através do curso, possibilidades para aptidões e
importância de

competências para a realização de massagem relaxante.
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Atividade 0Í

-

CAMPANHA PELA NATUREZA: Conscientizar as crianças do

I e ll sobre o papel de cada um na preseryação do meio
ambiente, a importância do desenvolvimento sustentável, preservaçáo da
natureza, sobre o uso racional dos recursos naturais, manejo dos resíduos

Teotônio Vilela

2{{/

sólidos através da coleta seletiva.

Atividade 02

-

CAMPANHA SAÚDE DA FAtutíLn: Mostrar a importância da

P"!rl'

população nas mudanças do dia-dia, que contribuem para a saúde da família e

da comunidade através de hábitos saudáveis de higiene. Serão apresentadas
ações quê colaboram para a manutenção da saúde das famílias, sobre hábitos

de higiene, os cuidados com a pele, da prevenção sobre o câncer de colo de
útero, Saúde do Homem.

Atividade 03 - PALESTRA SOBRE A SAÚDE DO HOMEM: Sensibilizar os
pais beneficiários da área de intervenção através de orientaçÕes no que se
refere a assuntos como prevenção do Câncer do Órgâo Sexual Masculino e
Câncer de Próstata; Buscar o fortalecimento da integração comunitária, através
da difusão do conhecimento.

Atividade 04 - TORNEIO DE FUTEBOL DO TEOTÔN|O VILELA ll : Propiciar
o acesso a esse tipo de esporte na comunidade; Promover a integração dos
beneficiários dos diversos bairros; Contribuir para a aÍirmaçáo da identidade

esportiva da comunidade; Promover

a

mobilização comunitária através do

esporte.

Atividade 05

-

CURSO DE DEPILAÇÃO: Qualificar

a mão de obra

local,

dando a jovens e adultos residentes na área de intervenção, oportunidade de
qualificação proÍissional, onde o aluno aprenderá os principais conhecimentos

e

técnicas de depilaçâo, como realizar um atendimento, princípios éticos,

biossegurança, anatomia e Íisiologia do pêlo, tipos de pêlo, tipos de depilação,

como depilar sobrancelhas, depilaçâo artística

e

convencional, modelo de

anamnese.
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CURSO DE LIMPEZA DE PELE: Qualificar a mão de obra

-

Aüvidade 06

local, incentivando aos beneficiários do PDST para a importância de se
capacitarem para o mercado de trabalho. Bem como, desenvolver também
através do curso, aptidôes e competências para

a

realizaçáo de limpeza de

pele superÍicial e profunda.

MÊs o5

Atividade

0í -

GINCANA CULTURAL: Promover momento de interaçâo e

26
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socialização no ambiente escolar, bem como integração dos estudantes e
professores.

Aüvidade 02

-

CURSO DE MANICURE: Qualificar a mão de obra local, dando

a jovens e adultos residentes na área de intervenção, orientaçÕes acerca de
sua entrada e permanência no mercado de trabalho, incentivando o espírito
empreendedor e colocando a disposição de tais pessoas um serviço de auxilio

para capacitação na abertura de pequenos empreendimentos no mercado
formal ou informal.

-

Atividade 03

CURSO DE MASSAGEM CORPORAL MODELADORA:

Qualificar a mão de obra local, incentivando aos beneficiários do projeto para a

de se capacitarem para o mercado de trabalho. Bem como,
desenvolver também através do curso, possibilidades para aptidÕes e
importância

competências para a realizacÉ,o de massagem modeladora.

Aüvidade 04

-

CURSO DE MASSAGEM CORPORAL RELNGNTE:

QualiÍicar a mão de obra local, incentivando aos beneficiários do projeto para a

de se capacitarem para o mercado de trabalho. Bem como,
desenvolver também através do curso, possibilidades para aptidões e
importância

competências para a realização de massagem relaxante.

Atividade 05

-

CURSO DE SALGADOS: Qualificar

a mão de obra

local,

dando a jovens e adultos residentes na área de intervenção, oportunidade de
qualificação profissional, onde o aluno aprenderá os principais conhecimentos
e técnicas de preparação de salgados.
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Atividade 06

-

CURSO DE OPERADOR DE GAIXA: QualiÍicar a mão de obra

a

local, incentivando aos beneficiários do projeto para
capacitarem para

o mercado de trabalho. Bem como,

através do curso, possibilidades para aptidões

e

importância de se

desenvolver também

competências para a

realizaçâo de operador de caixa.

26Á
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CAMPANHA DE VALORIZAçÃO DO tDOsO
Sensibilizar os beneficiários do Projeto quanto às informaçÕes referentes à

Aüvidade

aceitação familiar, preconceitos, melhoria na autoestima e a inclusão social.

Aüvidade 02

-

CURSO DE DEPILAÇÃO: Qualificar

a mão de obra

local,

dando a jovens e adultos residentes na área de intervenção, oportunidade de
qualificação profissional, onde o aluno aprenderá os principais conhecimentos

e técnicas de depilação, como realizar um atendimento, princípios

éticos,

biossegurança, anatomia e fisiologia do pêlo, tipos de pêlo, tipos de depilação,

como depilar sobrancelhas, depilação artística

e

convencional, modelo de

anamnese.

Atividade 03 - CURSO DE LIMPEZA DE PELE: Qualificar a mão de obra
local, incentivando aos beneficiários do PDST para a importância de se
capacitarem para

o mercado de trabalho. Bêm como,

desenvolver também

através do curso, aptidões e competências para a realização de limpeza de
pele superficial e profunda.

MÊs oT

Atividade

0í

-

CURSO DE SALGADOS: Qualificar

a mão de obra local,

dando a jovens e adultos residentes na área de intervençâo, oportunidade de
qualificação profissional, onde o aluno aprenderá os principais conhecimentos
e técnicas de preparação de salgados.
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Atividade 02 - CURSO DE OPERADOR DE CAIXA: Qualificar a mão de obra

local, incentivando aos beneficiários do projeto para a importância de se
capacitarem para o mercado de trabalho. Bem como, desenvolver também
através do curso, possibilidades para aptidÕes

e

competências para

a

realização de operador de caixa.

Atividade

03 - cuRso DE

COilIPUTADORES: Qualificar

a

iltoNTAGEM

E

MANUTENÇÃO DE

mão de obra local, incentivando

aos

beneficiários do projeto para a importância de se capacitarem para o mercado

de trabalho. Bem como, desenvolver também através do curso, possibilidades
para aptidões e competências para a realizaçá,o de montagem e manutenção
de computadores.

2€Y

MÊs os

Atividade

0í - AçÃO

(1,1&I4-

DE ENCERRAMENTO DO PDST: Proporcionar aos

beneficiários das 420 casas um momento de descontração ao final do Projeto

Teotônio Vilela ll. Esclarecer sobre o final das atividades do Trabalho técnico
social.

A

convocação para realizaçáo das atividades com

os

beneficiários

deverá ocorrer com, no mínimo,4 (quatro) dias de antecedência, convites feito

através de rádio, TV, anexo no quadro de avisos no Plantão Social

e

a

tudo sempre combinando os horários,
dias, de acordo com a disponibilidade dos participantes, podendo ser
articulação dos Mobilizados Sociais,

realizadas, manhá, tarde, noite ou finais de semana e feriados, possibilitando o
comparecimento e a participação de um número expressivo de pessoas.

As açÕes do PDST seráo registradas em relatórios descritivos com as
devidas listas de Írequência dos seus participantes anexadas e relatório
fotográfico, além de outros instrumentos considerados necessários ao registro
das ações.
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atividades desenvolvidas seráo pautadas

no

processo

e

aprendizagem gradual, através da troca de conhecimento, tendo como eixos:

ilobilização, organizeção e fortalecimento social; Acompanhamonto e
gestão social da interyenção; Educação Ambiental e patrimonial, ê.
Desenvolvimento Socioêconômico.

A ação participativa permite à

população estar envolvida em todo o

processo, do início ao término do Projeto, podendo verbalizar seus anseios e

268
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desejos, sendo ouvida e respeitada.

As açÕes previstas conforme o Cronograma de Atividades poderão
acontecer em locais disponíveis para alguns eventos de acordo com a
disponibilidade, além disso, será oferecido serviços

de palestra, lanche,

e

disponibilização de água para todos os participantes.

Serão realizadas visitas domiciliares, com

o

objetivo

de

prestar

esclarecimentos e orientações sobre as demandas dos moradores, sempre que

for necessário, sendo estes os principais norteadores da boa convivência e que

destacam os direitos

e

deveres dos moradores. Também oportuniza a

divulgação das atividades desenvolvidas, enfatizando os temas apresentados
àqueles que porventura não puderam crmparecer nas ações e/ou encontros.

Este projeto prevê a execução de atividades por um período de

I

(oito)

meses, ou seja, serão desenvolvidas atividades da etapa pós-contratual e

possuirá como norte

o

cronograma físico-financeiro, segue

na

mesma

sequência o cÍonograma de ação, para que a equipe possa planejar todas as
atividades.
8.2 PARCE]ROS MOBILIZADOS

As parcerias constituem-se como apoios indispensáveis para eficácia
das ações, e contaremos com os seguintes parceiros:

Secretaria de Desenvolvimento Social:

7t
ld...

qJq
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If,lnha teaaa
iliralrâ lrl.la
Realizar os encaminhamentos para as políticas existentes no município de

de cada família, ampliaÉo e inclusão dos
beneficiários nos pólos de integraçâo e de promoçâo dos direitos sociais
acordo com

a

necessidade

assegurados por lei e suporte fÍsico.

Secrctaria de Meio Ambiente:
Suporte orientacional quanto à importância da aóorizaçáo do empreendimento,

na

montegem

das cartilhas

norteadoras

de

práticas conscientes e

preservadoras dos meios naturais.

Secretaria de Educação:
Ínserção de crianças e adolescentes nas escolas próximas ao empreendimento

e a disponibilização de recursos humanos e materiais para palestra de caráter

2§s
fuil*-

educativo.

Secretaria de Comunicação:
Convocação dos beneÍiciários e divulgação das ações a serem promovidas.

Secretaria de Saúde:
Fornecimento de dados, parceria nas palestras de caráter orientacional com

de

enfermeiros, agentes comunitários de saúde, médicos
dermatologistas, e assistente sociais que dominem o kabalho envolto da

suporte

política de saúde; parceria einda quanto à distribuição de folders valorativos
das campanhas e de detalhamento.

Batalhão Florestal - Apoio com palestras e orientações técnicas com mudas.
CIESE- CIESE - Cenúo de lnclusão Econômica Social de lmperatriz, cursos
profissionalizante são oferecidos cursos à comunidade atendida pelas unidades
dos CRAS.

L

MONTTORAMENTO E AVALTAçÃO

Sobre

o

processo

de avaliação, a mesma tem no seu objetivo

acompanhar, analisar e avaliar os resultados alcançados com a execução do
projeto de forma sistemática.
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Serão adotados como parâmetros de avaliaçâo os resultad
alcançados com as ações realizadas através de nível de satisfação dos
participantes, para que se possa a cada passo melhorar o trabalho e o
desempenho do projeto.

Os trabalhos serão avaliados tanto pela equipe técnica responsável por
sua execuÉo, quantos pelos beneficiários e os resultados dêverâo constar nos
relatórios parciais e finais.

27(,

Cada atividade realizada aplicará um questionário avaliativo, para
acompanhamento

NbJb-

do nível de satisfação do beneÍiciário e avaliação da

atividade executada, além da avaliação da equipe técnica quanto aos fatores

e quantitativos e alcance das metas pré-estabelecidas, nível de
participação grau de assimilação do Projeto Técnico Social; mudanças de

qualitativos

hábitos e atitudes e assimilação dos conteúdos trabalhados.
Ao término do projeto deverá ser realizada avaliaçáo final das atividades

inseridas, aplicando questionário padronizado pela equipe técnica para
avaliação do trabalho social junto às famílias beneficiarias, e as atividades
desenvolvidas

e

planejadas no cronograma de atividades elaborado neste

projeto, tendo em vista termos objetivos definidos a serem alcançados.

Para que possam ser aferidos os resultados do trabalho, faremos o
acompanhamento periódico, com a utilização de um conjunto pré-definido de
variáveis, com a utilizaçâo de escalas e resultados qualitativos e quantitativos
sintetizados por indicadores e também faremos divulgação da avaliaçáo final
aos beneficiários, através da reunião de encerramento do PDST.

O monitoramento e acompanhamento das açÕes irão compor relatórios
mensais, elaborados de forma conjunta entre os membros da equipe de
trabalho, para que possam ser avaliados constantemente pela equipe técnica e
encaminhados a caixa Econômica Federal.
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O trabalho será avaliado durante a Íealizaçâo de cada evento, levando-se
em consideraçâo os seguintês indicadores:
Frequência;
Nível de participação;
Grau de assimilação do P§eto Técnico Social;
Mudanças de hábitos e atitudes;

"\l

Registro em Relatórios;

Müi€.

Fotografias;

í0. oRÇAMENTO
ATIVIDADE CONTINUA (Plantão Social) com a duraçâo de 08 horas por dia

de segunda a sexta com intervalo para almoço, durante os

I

(oito) meses da

execuÉo do projeto, disponÍvel para todos os beneficiários do PDST.

Xerox diversas (convite e
instrumental de
acompanhamento das
visitas ao Plantão Social)

Unidade

500,00

0,10

50,00

* O lnstrumental do Plantão Socia! será produzido durante a execução do
pÍojeto ou soja 8x.

'ío{el
Camisas PV gola pólo
com arte

Unidade

10

25,00

250,00

Bonés com aÉe

Unidade

í0

15,00

't50,00

Folder com art gráfica

Unidade

500

2,00

í.000,00
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*Camisa e boné serâo usados como meio de identiÍicação da equipe
técnica dentro e fora do empreendimento. Será comprada apênas íx (umà
vez) no proieto dentro do primeiro mês de aüvidade e cada componente
receberá duas camisas, ficando uma de reserva, O folder será utilizado para
compor a comunicação a respeito das atividades do PDST.

272
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*A compra das camisas, bonés e produção de folders seÉ rcalizada no
primeiro môs de atividade.
Total

0í Assistente Social (Plantão

Superior em Serviço

120 horas

Social

mensais (sendo

Social)

4.000,00

30 semanais)
Ensino Médio ou
01 Mobilizador Social

Superior lncompleto

Ensino Médio ou
01 Mobilizador Social

Superior lncompleto

160 horas

1.500,00

mensais (sendo

40 semanais)
160 horas

í.500,00

mensais (sendo
40 semanais)
160 horas

Ensino Médio ou

0í Auxiliar Administrativo

Superior lncompleto

1.500,00

mensais (sendo
40 semanais)

I

I

2.125,00

'Tdii&il:,

,'.'.

'O Coordenador atenderá as duas etapas do PDST do Teotônio Vilela I e
il.
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nrrÊs or (ATtvtDADE ot; neutÉo DE FoRTALEcIMENTo soBRE
PROGRATA TINHA CASA MINHA VIDA

TôâI
Lanche

Unidade

100

6,00

600,00

Folder informativo

Unidade

í00

2,00

200,00

z\3
lúr14-

*Esta aüvidade seÉ realizada uma vez durante a erecução do projeto
contemplando as duas etapes do Projeto Teotônio Vilela le ll. Peíazendo
o total de R$ 800,00.

*Atividade executada pela Prefeitura de lmperatriz

MÊs oí

-

(ATtvtDADE 02) PALESTRA soBRE EDUcAçÃo pATRtMoNtAL:

uso Do EsPAço,

LAZER E SOCTABILIDADE

Xerox

(convite
divulgaçáo)

de

Unid.

I

500

0,10

50,00

'.-,]il.]i:.-'',']r:.]]il.

,A€íííêrôs
,-u,,1t*,?,,:

Folders informativos
Lanche

Unid.

200

2 00

400,00

Pessoa

300

6, 00

1.800,00

*Essa aüvidade será realizada apenas uma vez duranb a execução do
proiêto. Yalor total da atividade R$ 2.250,00.
'Aüvidade executada pela Prefeitura de lmperahiz
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uÊs 02 ( TrvrDADE .oí)

OFICINA

DE

FORTALECIMENTO

E

oRGANTZAÇAO COMUNTTARTA

21L
Pasta com elástico

Apostilas

(xerox

e

Unidade

30

4 00

í20,00

Folhas

30

6 00

180,00

Caixa
com 50
unidade

0't

20,00

20,00

0í

12,00

't2,00

Wt"

encadernação)

Caneta esferográfica modelo
cristal - ponta média (1.Omm)
- preta

S

Resma de papel A4

Pacote
com 500
fls.

Certificado para a oficina

Unidade

30

7,00

210,00

Lanche

Pessoa

30

6,00

180,00

100,00

400,00

lnstrutor do curso

Hora

4hrs
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*Essê curBo será realizado apenas 1 vez contemplando as duas etapas
Teotônio Vilela le ll.
*O Valor total do culso é
de í.rO2,50.
ruÊs oz (ATTvTDADE 02) pALESTRA a
DA AFETIVIDADE

tupoRrÂrcrA

DA AUToESnMA E

Lanche

Unidade

100

6,00

600,00

Folder informativo

Unidade

í00

2,00

200,00

4

100,00

400,00

Palestrante

Hora

*Eeta palestra será rcalizada
total R$ í.500,00.

Mês 03

í

lVsú*

vez durante a execução do projeto. Valor

- (atividade 0í) sEMtNÁRto

coNsuMo

27q

DE

coNSctENTlzAçÃo soBRE

E EcoNoMrA DoMÉsTlcA 1Áaua e

luzl

6,00

'1.200,00

Lanche

Unidade

200

Cartilhas

Unidade

200

4,00

800,00

Palestrante

Pessoa

4hs

100,00

400,00

I
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*Esta aüvidade será Íealizeda'l vez.
*O valor total de uma palestra é de R$ 3.000,00.
MÊs m (ATTVTDADE 02) HoRTA ALTERNATTVA

@

:t

ZYó

I

;ü

.,i

Sementes de cebolinha

Pacotes

60

5,00

300 00

Sementes de alface

Pacotes

60

5,00

300,00

Sementes de coentro

Pacotes

60

5,00

300,00

Sementes de couve

Pacotes

60

5,00

300,00

Kit para manutenção da
horta (pá, regador )

Unidade

60

35,00

2.100,00

Pacote de adubo de Skg

Unidade

60

20,00

1.200,00

Lanche

Pessoa

60

6,00

360,00

lnstrutor

Hora

04

100,00

400,00

*A ação será realizada

í

vez (íx) durante a execução do projeto,

contemplando o Teotônio Vilela ll no mês 3.
*O valor total da ação é de R$ 6.575,00.
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MÊs 03 - (ATTVTDADE 03) CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE SEGURANçA
INFANTIL E PREVEN Ão oe acroENTEs No tMóvEL

.77'

-l
.Y'r)

Folder informativo

Unidade

300

2,00

600,00

Banner (90xí,20)

Unidade

0í

120,00

120,00

/v*

*Esta aüvidade seÉ realizada uma vez (01x) contemplando
as duas etapas
do projeto Teotônio Vilela I e ll durante a execução do proieto.
*O valor total
da ação á de R$ 900,00.
*Será íeito uma disfibuição de folders
dentro do bairro.

ruÊs 03
SERVI

- (ATtvtDADE

Cunso

de

04) CURSO DE MANTCURE
DE TERCEIROS

Manicure com

Unidade

15

450,00

6.750,00

material completo, ingtrutor e
certificação

*A turma terá í5 alunos. O curco será realazado 2 vez durante a execução
do projeüo, sendo nqs mês 03 e 05.
*Valor de R$ 450,00 por aluno incluído mabrial e certiÍicação.
*O valor total do cutso é de R$ 8.437,50 x 2 no total 16.875,00'

MÊs 03 (ATIVIDADE o5))cuRso DE MASSAGEM coRPoRAL
MODELADORA
SERVI O DE TERCEIROS

80
.À tr

qb

üg

w

l5ar"rlra Gasa

llilnlra \ridâ

Curco de Massagem Corporal
Modeladora com mahrial

completo, instrutor

Unidade

20

400,00

8.000,00

ê

certiÍicação
8:000,00

*A hrrma terá 20 alunos. O

cueo será rcalizado duas vezes (02x) durante
a execução do projeto, sendo nos meses 3 e 5. Valor de Rg 400,00 por
aluno incluído material e certificação.
*O valor do
curso é de R$ í0.000,00 x2 = R$ 20.000,00.
MÊs m (ATIVIDADE 06)) cuRso oE MASSAGEM RELAXANTE
SERVI CO DE TERCEIROS

Cunso de Massagom
Relaranb com mabrial
completo, irctrutor e

Unidade

16

350,00

5.600,00

certificação

*A turma terá í6 alunos. O curco será realizado duag vezes (2x) durante a
execução do projeto, aêndo nos mosês 3 e 5. Valor de R$ 350,00 por aluno
incluído material e certificaçâo.
*O valor do culso é de R$ 7.000,00 x2 R$ í't.000,00.

MÊS 04

- ATIVIDADE Oí

CAMPANHA PELA NATUR

Mudas de Plantas frutlferas

Unidade

200

20,00

4.000,00

B1

\\

qb']

.Gt,

r
(

MlÍtfia (eúa
Mlnhâ \,I.Ia

219.

Pr4"
Lanche

Pessoa

400

6,00

2.400,00

Folder educativo

Unidade

400

2,00

800,00

Faixa de divulgação tam
70x400cm colocada

Unidade

0í

150,00

150,00

Banner (90x21)

Unidade

02

120,00

240,00

Locação de tenda 6x6

Unidade

02

500,00

1000,00

Diária

01

150,00

Cano de som para
mobilização

'Esta ação será realizada apenas

150,00

í voz durante a execução do projeto

contemplando as duas etapas Teotônio Vilela I e ll nos mês 4.
*Valor da atividade R$ í0.925,00.

MÊS 04

-

TIVIDADE

CAi'PANHA SAÚDE DA FAMíLIA

Kit Saúde Bucal: escova +

Unidade

200

15,00

Flúor em Gel 200m1

Unidade

03

50,00

150,00

Kit monitor de Glicose completo

Unidade

02

100,00

200,00

creme dental 509

3.000,00

82
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tu

com 100 Tiras

de

procedimento com Unidade
talco cy' 100 unidades - Tam M

Luvas

Têtte*rEs.

01

20,00

1*

Folder educativos

Unidade

20,00

:1.{or Total
I

500

2,OO

20

12,00

Unidade

0"1

150,00

Banner (90x21)

Unidade

02

120,00

Lanche

Unidade

500

6,00

3.000,00

Palestrante

Pessoa

03

400,00

't.200,00

Hora

01

150,00

150,00

Locação de tendas 6x6

Unidade

02

500 00

1.000,00

Apoio logístico

Pessoa

05

100,00

500,00

Camisa em malha pv com art Unidade
impressa

Faixa de divulgaçâo tam
70x400cm colocada

1.000,00
240,OO

150,00
240,00

Carro de som para mobilização
em dois dias

*A ação seÉ

rpalizada

I

vez durante a execução do

projeto.

Contemplando a etapa Teotônio Vilela I e ll, nos mês 4.

O uso da camisa se dará para a

palestrantes, Iogística e parceiros.
*O valor da ação é de R$ í3.562,50.

identificação da equipe técnica,
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MÊS 04 ATIVIDADE 03 PALESTRA SOBRE A SAÚDE DO HOMEM

lFry§lT

I

Caneca

Unidade

Saco para embalagem da Pacote

100

10,00

1.000,00

0í

45,00

45 00

caneca

com 100

Tubo de fitilho com 50mt.

Unidade

05

3,00

15,00

Lanche

Unidade

100

6,00

600,00

*Essa ação será realizada

1 vez duranê a execução do proieto

ze_j

ilr"J*

do

Sebasüão Teotônio Vilela I e ll.
*O Valor total da
atividade é de R$ 2.075,00.
8 - PARCERIAS
Escola

/

MÊs 04

DADE 04 PALESTRA SOBRE A SAÚDE DO HOMEM

il

84

i,l

..\

q12

Ià

Mlrrlra reása
ntinha l,icla

Unidade

Caneca

Saco para embalagem da Pacote
caneca

com 100

Tubo de frtilho com 50mt.

Unidade

0,00

1.000,00

100

í

01

45,00

45,00

05

3,00

15,00

?RL

íi;b

:.,Vslol

Tctai,,
Lanche

Unidade

*Essa ação seÉ realizada

I

100

6,00

600,00

vez durante a execução do projeto do

Teotônio Vilela le ll.
*O Valor
totel da atividade é de R$ 2.075,00.
8- PARCERIAS

r'

Escola

MÊS 04

TIVIDADE 05 TORNEIO DE FUTEBOL TEOTONIO VILELA II
T

85
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lVlinha teasa
ItiiÍrlra Wida
Convite
I

de

divulgação Unidade

1.000

0,10

100,00

b

30,00

180,00

(xerox)

Agua em copo

Pacote

1k3

<?

com 48

/u;/*

I

Bola de futebol

Unidade

04

45,00

180,00

Apito para arbitro

Unidade

02

3,00

6, 00

-

Unidade

72

5,00

360 0 0

1"

Unidade

30

15,00

450,00

2"

[Jnidade

30

15,00

450,00

3' Unidade

30

15,00

450,00

Medalha diâmetro 5cm
ou

rolprata/bronze

Troféu em acrílico
lugar

Troféu em acrílico

-

lugar

Troféu em acrílico
lugar

TOTAL

Serviço de Tercêiroe

Valor

Unidade

Total
Lanche

Unidade

250

6,00

r

í.500,00

86
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Ulinha Casa
llrl-nlaa l,lcla

Camisas para

/a;
Unidade

60

15,00

900,00

Short para futebol 100% Unidade

60

10,00

600,00

futebol

,

100% poliéster com arte

Z8'/

poliéster com arte

/,/sJ*

*Essa ação será realizada 1 vez (1X) durante a execução do projeto do
Teotônio Vilela no mês 4.
*O Valor da ação é R$ 6.470,00.

MÊs 04 (ATTVTDADE 06) cuRSo DE DEptLAÇÃo
SERVI O DE TERCEIROS

Valor
unitário-

Curso

de

Depilação com

Unidade

20

300,00

Total
6.000,00

material completo, instrutor e
certificação
6.000,00
1.500,00

TOTAL

7.500,00

*A turma

leá 20 alunos. O curso seÉ realizado duas vezes (2x) durante a
execução do proieto nos meses 4 e 6. Valor de R$ 400,00 por aluno
incluido material e ceÉificaçâo.
*O valor total do
cunso é de RS 7.500,00 X2 R$ 15.000,00
MÊs 04 (ATtvtDADE 07)cuRso DE LtMpEzA DE PELE
SERVI

DE TERCEIROS

Discriminagâo

87
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-%t

itrIrrha

(Gaaa

ntiraha \ri.la
Curso de Limpeza de

Pele
completo,
ceÉificação

com material
instrutor e

Unidade

400,00

15

6.000,00

6.0oo,oo

Í.500,00

BDt 2§%

(2x) durante a
execução do projeto nos meses 4 e 6. Valor de R$ 400,00 por aluno

'A turma terá

15 alunos. O curso será realizado duas vezes

incluído material e ceÉificação.
*O valor total do curso é de R$ 7.500,00 x2 R$ í5.000,00
=

2ú
//g/-A(4

MÊS 05 ATIVIDADE

O,I

GINCANA CULTURAL

.Unida&

Pacote

16,00

5

23,20

1

Unidade

30

15,00

450,00

Unidade

30

15,00

450,00

3' Unidade

30

15,00

450,00

Água em copo

com 48
I

Medalha

-

1' lugar

Medalha em acrílico

-

lugar

Medalha em acrílico

2"
I

-

lugar

BDI

BB

N

I )5

&,à

t^

lltlnhâ Casâ
llf,inlra \,ida
Unidada

Quan6daíle
,Unttário

Lanche

Unidade

250

6,00

1.500,00

28(
fu*i*

*Essa ação será realizada uma vez (01x) durante
projeto do Teotônio Vilela le 11, no mês 05.
*O Valor total da ação é RS 3.707,50.

a

execução do

MÊS 05 (ATIV|DADE 02) CURSO DE SALGADOS
SERVI O OE TERCEIROS

Valor

Unidâde

Curso de Salgados

com

Unidade

-,

Unitádo
20

250,00

Varortotal
5.000,00

material complêto, instrutor e
ceÉificaçâo
5.0fi1;00

BDr,r§?6

,.

TOTâL,

í.250,q0
6.250,00

*A turma terá 20 alunos. O curso será realizado duas vezes (2x) durantê a
execução do projeto nos meses 5 e 7. Valor de R$ 250,00 por aluno
incluido material e certificação.
*O valor total do curso é de R$ 6.250,00 X2 R$ 12.500,00

MÊS 05 (ATTVTDADE 03) CURSO DE OPERADOR DE CA|XA

SERVIçO DE TERCEIROS
DiscrÍrninagão

Unidâde

:Valor Total

I

89

fi|

9q1 i^
linlaa Casa
ii-nlra lrlcla
tt

Curso de Operador de Caixa

com material
instrutoÍ e

Unidade

20

6 000,00

300,00

completo,
ceÉificação

*A turma lerá 20 alunos. O curso será realizado duas vezes (2x) durante a

execução do projeto nos mêses 5 e 7. Valor de R$ 400,00 por aluno
incluído material e certificação,
*O valor total do curso é

de

R$ 7.500,00 X2 R$ í5.000,00
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MÊs 06 (ATTVIDADE 01) CAMPANHA DE vALoRrzAÇÃo Do rDoso
de têicêiros

Folder em

'Vâlõr',, r\Íalor
'ünitário Total

tlnidade

policromia,
couchê 40k9, frente e verso
para a campanha do idoso

,

Unidade

100

2,00

200,00

Garrafa esportiva (modelo Unidade
Squezer) com adesivo da

100

7,00

700,00

campanha do idoso
SUBTOTAL

900;00
225;00

90

iitr

q\8
llrllÍrlra Casa
Itiirrha \,iida
Lanche

Carro

de
mobilização

Pessoa

som

para

Hora

í00

6,00

600,00

01

í 50,00

150,00

§lJB?orÂL'

750,00

BDt'2slà

187,5{l

TOTÂL

937,50

*Será realizado uma vez (0íx) durante

a

execução

do

projeto

contemplando as duas etapas do projêto Teotônio Vilela I e ll.
*O valor total da campanha será R$ 2,062,50

MÊS 07 (ATIVIDADE 01)

cuRso

DE MoNTAGEM E MANUTENÇÃo DE

COMPUTADORES

2ffi

ilr"/&

sERV|ÇO DE TERCETROS
'Unidade

Discriúiiràção

Gurso de Montagem

Manutenção
completo, instrutor

e
dê

Unidade

Válor Total

Quaiitidâdê
20

450,00

9.000,00

computadores com material
e

certificação
9.000;00

- Botryo

4:2w{o
ll:25q,00

TOTAL

*A turma teá 2O alunos. O curso será realizado umá vêz (íx) durante a
execução do projeto no mês 7. Valor de R$ 450,00 por aluno incluído
material e ceÉificação.
*O valor total do curso é de R$ 't 1.250,00.

MÊs 0B (ATTVTDADE 01) AÇÃo DE ENCERRAMENTo Do

posr
9T

rh

q^1q
n

Mirrlta
n

(Cãsã

linlaa \racla

SERVIçO.IDE TERCETRO§

Carro de som

para
Hora

01

't

Locação de tendas 6x6

Unidade

02

500,00

1.000,00

Lanche

Unidade

500

6,00

3.000,00

Apoio logistico

Pessoa

05

100,00

500,00

mobilizaçáo em dois dias

50,00

BDt 25%

í 50,00

,.r62,50

*O valor dessa ação R$ 5.8í2,50.
*Sendo realizado apenas uma vez durante a êxecução do proiêto.

11. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

MES Oí

eEq
,J
l'/l'/b

ETAPA PóS-CONTRATUAL
EIXO INFORMAÇOES SOBRE O PROGRAMA
PLANTÃO SOCTAL (ATTVTDADE CONTíNUA)

í-

AÇAO

do Plantão Social, que será permanente durante
execução do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial - PDST (8 meses).
lmplantação

2

a

- OBJETIVO
9Z

tu

q5C
I

§"à
llrllrrha rÊasa
Itiinlaa !/ida
Acolher

e

'/)/

'

realizar escuta sensível da populaçáo beneficiária, dando

informações e esclarecimentos sobre o andamento do projeto social, sobre os

direitos

e

deveres de cada morador, atender

demandas, fortalecer

e

encaminhar

as

possíveis

os laços de integração comunitária e realizar as

inscrições dos cursos e acompanhamentos dos mesmos.

7 - PÚBLÍCO ALVO
Todos os beneficiários do projeto Teotônio Vilela I e ll

290
/uill*

8 - CARGA HORARIA
Esta atividade terá duração de 08 horas diárias.
5- ATIVIDADES

/
/

Divulgação do PDST na área de intervenção;

Realizar encaminhamentos, que se fizerem necessários, das famílias,

para programas sociais, projetos e serviços existentes no município,
conforme demanda;

r'

Orientar os beneficiários de acordo com os problemas identificados na

dinâmica familiar (conflitos familiares, dependência química, higiene,
cuidados com crianças, etc.).

r'
/
/
/

Realizar a inscriçâo dos cursos oÍerecidos pelo PDST;

Acompanhar e monitorar as atividades realizadas;
Realizar visitas domiciliares quando se fizer necessário;

Forlalezar as condicionalidades do Programa Bolsa Família através de
orientação e acompanhamento.

6

-

METODOLOGIA
Tendo em vista o alcance do Plantâo Social a todos os beneficiários, os

mobilizadores sociais informarão através de folders, o funcionamento sobre o
plantão social, afim de que os mesmo procurem a técnica social que ficará a

disposição em local reservado, no próprio empreendimento, para serem
esclarecidos e feitos os atendimentos sociais. O Plantão Social funcionará em
93
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luanlra \rlda

local definido pela Equipe Têcnica do PDST funcionando de segunda a sexta
das 08:00 horas as 12:00 e das 14:00 as '18:00 horas.
O Plantão social terá local fixo, com identificação visual e dotado de uma

estrutura que forneça atendimento de forma humanizada à população
beneficiária. Funcionará também para reunião da equipe técnica, ponto de
apoio

e

organização das ações que estão elencadas

no cronograma

?.q/
lh,l/^-

de

atividade do PDST.
Será utilizado um instrumental para quantificar e qualificar a demanda de

procuras no Plantáo Social.

A equipe técnica deste órgáo será formada por um Coordenador, um
Assistente Social do Plantão, dois Mobilizadores Sociais e um Auxiliar
Administrativo, todos encarregados das atividades do Plantão Social.
Esta atividade será registrada por meio de fotos e fichas de diagnóstico
para produção de resumo a ser anexado aos relatóríos parciais.

9 - DETALHAMENTO DE CUSTOS
ATIVIDADE CONTINUA (Planülo Social) com a duração de 08 horas por dia

de segunda a sexta com intervalo para almoço, durante os 8 (oito) meses da
execução do projeto, disponível para todos os beneficiários do PDST.

lCusto

Material de Consumo

Iunitirio

Xerox diversas (convite e
inshumental de
acompanhamento das
visitas ao Plantão Social)

Unidade

SUBTOTAL

500 0 0

'Yalor
Total

0,10

50,00

i.,

50'00
72,50

TOTAL

94

ü

t.,

1A
Mlnha
llilrtl.ia

r

têasa
lricla

t.

* O lnstrumental do Planüio Social será produzido durantê a execução do
proieto ou seja 8x.

Serviçode Terceito

:'

Unidade

? cl)
J\-./

v

Cueto
Quanüdadd:
U*itário'

/ú'r/4-

Camisas PV gola pólo
com erte

Unidade

í0

25,00

250,00

Bonés com arte

Unidade

10

15,00

í 50,00

Folder com art gráÍica

Unidade

500

2,00

í.000,00

-t:loopo

*Camisa e boné serão usados como meio de identificação da equipe
técnica dentro e fora do empreendimento, Será comprada apenas 1x (uma
vez) no projeto dentro do primeiro mês de atividade e cada componente
receberá duas camisas, ficando uma de reserya. O folder será utilizado
para compor a comunicação a respeito das atividades do PDST.
*A compra das camisas, bonés e produção de folders será realizada no
primeiro mês de atividade.
,Cargo

Fôrmação'r'

il

.,YalorTobl

I
I

01 Assistente Social (Plantão

Superior em ServÍço

120 horas

Social

mensais (sendo

4.000,00
I

Socia l)

30 semanais)
Ensino Médio ou
01 Mobilizador Social

Superior lncompleto

Ensino Médio ou
01 Mobilizador Social
l

01

Auxiliar Administrativo

Superior lncompleto

160 horas

mensais (sendo

1.500,00

40 semanais)
160 horas

mensais (sendo

1.500.00
I

40 semanais)

Ensino Médio ou

160 horas

Superior lncompleto

mensais (sendo

1.500.00

95
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13, f
i

Dlinlra rcasa
Ilrlanlra l,icla
40 semanais)

I

BU 2e,(
,TOTA!
*O Coordenador atenderá as duas etapas do PDST do Teotônio Vilela I e
il.
*Valor da atividade no primeiro mês com a produção das camisas, bonés,
xerox e RH R$ í2.437,50.

*Valor total do RH em 8 meses do projeto R$E5.000,00.

2q3
Êtxo AÇÕEs

/t/

TNFoRMATTVAS

"/^-

MÊs oí (ATTVTDADE 01) REUNrÃo TNFoRMATTVA E DE
FORTALECIMENTO SOBRE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

í-

AÇÃO
Reunião de Fortalecimento Sobre Programa Minha Casa Minha Vida.

2 - OBJETIVO
Fortalecer as informação sobre Programa Minha Casa Minha Vida junto
aos beneficiários, sobre as condições para participação do Programa, critérios

de enquadramento, regras do contrato, caráter único do subsídio, custos
decorrentes da nova habitação, o Trabalho Social com apresentação da
equipe técnica, prazo da intervençáo, cronograma do Trabalho Social, com
todas as informaçôes acerca do contrato de compra e sobre a ocupação da
moradia;

1O

-

PÚBLICOS ALVO
Todos os beneficiários do projeto Teotônio Vilela I e ll.
96

u

k

iiarrha
itlrrha

q5
1

l^^

4

(Casa
l7ada

í1 -CARGA

zt

HORÁRIA

04 horas de duração.
5

-

CONTEÚDO

2qv

/

O Programa Minha Casa Minha Vida/FAR;

r'

Os critérios de participação e as condições contratuais;

/

lmportância de permanência no imóvel tendo em vista a impossibilidade

'/rry.

de recebimento de outro beneficio da mesma natureza, com o subsidio
do Governo Federal;

/

Papel

e

responsabilidade dos participantes (CAIXA, Poder Público,

Construtoras, Executor do Trabalho Técnico Social e beneficiário);

/

Cláusulas contratuais,

do parcelamento, do prazo de alienação,

da

adimplência, das restrições (venda, aluguel, empréstimo, doação);
PDST que será implementado no empreendimento.

lmpactos socioambientais e sustentabilidade do projeto

/

Prestar informaçôes

à

populaçâo sobre

os

programas oferecidos

próximos ao entorno do loteamento habitacional,

r' A função dos parceiros bem como as secretarias da prefeitura, os
programas PRONATEC, CIESE.

r'

Acesso as tarifas sociais;

/

A importância do processo de atualização no CadUnico

/

lnformações sobre

a

oferta

e

localização

-

Cadastro

de serviços públicos

de

educação, saúde, lazer, esporte, segurança pública, assistência social,
cultura entre outros, e
6 _ METODOLOGIA
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A reunião será realizada

pe la Coordenação do Proieto , onde

a mesma

e articulará toda a realização da atividade. Será realizada uma
grande reunião para infoÍmar e sensibilizar os beneficiários do projeto,
organizarâ

mobilizando-os a fim de esclarecer sobre os critérios do Programa Minha Casa

Minha Vida

e

divulgar os objetivos

eo

cronograma

de atividade a

ser

?rl5
/v*L

e executado durante o Projeto de Trabalho Social. Bem como
tratar da importância do contrato de compra e venda da financiadora e as
desenvolvido

oriêntações acerca do processo de ocupaçáo das moradias, e todo o conteúdo

a ser abordado na atividade. Essa reunião será realizada em espaços definido

pela Coordenação, no qual haverá

a

utilização de folders para serem

distribuídos aos beneficiários, com ilustraçÕes contendo as informaçÕes de
todo o conteúdo abordado. Como também será servido água e lanche para os
beneficiários para que possam se sentir acolhidos pelo projeto.

Serão utilizados faixas
atividades

a serem

e

banners para

a identificação do projeto nas

desenvolvidas, começando pela reunião informativa. Os

beneÍiciários seráo convocados através dos meios

de comunicação

com

chamada local em rádio e TV, e articulação dos mobilizadores sociais. A equipe
técnica informará hora e local da reunião.
Para registrar toda a atividade será elaborado um relatório descritivo e um

fotográfico anexado com assinatura dos participantes.

7- DETALHAMENTO DE CUSTO
MÊs 0i (ATTVTDADE 0í) REUNrÃo DE FoRTALEGIMENTo soBRE
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

sERVtçO DE

,:\Àilor

Quantidade

TERCETROS

Total

Lanche

Unidade

í00

6,00

600,00

Folder informativo

Unidade

100

2,00

200,00

800,00

9B

o\

q1b

r

/

5

1

Il'anlaa Casa
llrliÍrlra \,ida
*Esta atividade será realizada uma vez durante a execução do projeto

contemplando as duas etapas do Projeto Teotônio Vilela I e ll. Perfazendo
o total de R$ 800,00.
8

-

2q(

PARCERIAS

r'

L

Secretaria

de

Desenvolvimento Social- SEDES, Departamento

do

,)*

Programa Bolsa Família.

EDUCAçÃO PATRIMONIAL
MÊs oí

-

(ATIVTDADE 02) PALESTRA soBRE EDUcAçÃo pATRTMoNTAL:

USO DO ESPAÇO, LAZER E SOCIABILIDADE
1

-

AÇÃO

Palestra sobre educação patrimonial: uso

do

espaço, lazer e

sociabilidade.
2 _ OBJETIVO

Estimular a correta apropriação e uso dos espaços e equipamentos de

uso comum, repassar através de orientações básicas sobre a manutenção
preventiva da moradia e dos equipamentos coletivos.
12

-

PÚBLICO ALVO
Todos os beneficiários do Teotônio Vilela ll.

13

- CARGA

HORARIA

Esta atividade terá duração de 3 horas.
5

-

METODOLOGIA
Através de palestra abordando o tema sugerido, bem como orientando

sobre o uso adequado e manutenção dos equipamentos sociais e da estrutura,
99

(\\

u

QÓl,.

(Casa

lltinlaa

Itf,lnlra \rl.la

evitando desperdício financeiro excessivo com a quebra e troca de peças e
equipamentos, incitando debates acerca da importância de cuidar bem da sua
casa, de zelat, de evitar alterar a estrutura da casa. lnformação básica sobre os
sistemas de água, esgoto, coleta dos resíduos sólidos.

A estrutura da ação será disponibilizada pela Coordenação do PDST do
Teotônio Vilela ll em um espaço localizado no próprio empreendimento. Será

/í",i.le
"q7

realizada no final dessa ação uma avaliação junto aos beneficiários sobre a
açáo realizada, sobre sua satisfação e a relevância da temática na sua vida.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.
6

- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

/

O uso da correta apropriação dos espaços e equipamentos de

uso

comum;

/

Repasse

de

informaçÕes básicas sobre manutenção preventiva da

moradia e dos equipamentos coletivos;

r'

lnformações básicas sobre os sistemas de água, esgoto, coleta de
residuos sólidos;

/

Zelar

o imóvel, o condicionamento e exigências do imóvel conforme

o

contrato da CAI)G ECONÔMlCA,

/

A educaÉo patrimonial como um processo contínuo é de fundamental
importância para a formação da cidadania.

í4 -

DETALHAMENTO DE CUSTOS

(ATTVTDADE 02) PALESTRA soBRE
USO DO ESPAçO, LAZER E SOCIABILIDADE

MÊs 01

-

EDUcAÇÃo pATRTMoNTAL:

Material de conscmo
Unidade

Xerox (convite

de

Unid.

500

0,í0

50,00

100

m,

u

q58

r

':,
(?

L

linha tcasa
lltanha lrida
n

lu

divulgação)
',r

' -: SUB; TOTÂL , :

r§0,00

Serviço de Torceiros

Folders informativos
Lanche

Valoi

Valor
Total

Unidade

Quanüdade

Unid

200

2,00

400,00

Pessoa

300

6,00

1.800,00

Unitário

SUBTOTAL

2.200,00

TOTÂL

2;250,00

*Valor total da atividade R$ 2.250,00.

2q8
ili,A-

MÊs 02
FORTALECIMENTO COMUNITÁR!O

MÊS 02

(ATTVTDADE

01)

OFTCTNA

DE

FORTALECTMENTO

E

ORGANIZAçÃO COMUNITÁRIA

I - AçÃO
Oficina de Fortalecimento e Organização Comunitária.
2 _ OBJETIVO

Esta oficina, busca desenvolver habilidades para

organização

comunitária e fortalecimento da comunidade.

3.PÚBLICO ALVO

Todos os beneficiários do Teotônio Vilela

le ll, com turma de 30

pessoas.
15

- CARGA

HORÁRIA

A carga horária será de 4 horas.
5

-

METODOLOGIA

As inscrições serão realizadas pela equipe do PDST. A oÍicina será
desenvolvida com equipamentos disponibilizados pela Prefeitura e as
ferramentas serão adquiridas através do projeto. Serão distribuÍdas apostilas
101
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r

lirrlaa Gasa
M-ralaa \rida

lv

n

Caneta esferográfica modelo Caixa
cristal - ponta média ('t.Omm)
- preta

com 50
unidade
s

Resma de papel A4

Pacote
com 500
fls.

0'r

20,00

20,00

01

12,00

12,00

2qó,
lJ,t"ç*

suaroÍÂt-

332,00
83,00

TOTÂL qERAL

4í5,00

Valor'
Unitário

Válor
Totel

Serviço dc Tercéiros

Unidaiíe

Certificado para a oficina

Unidade

30

7,00

210,OO

Lanche

Pessoa

30

6,00

'180,00

100,00

400.00

lnstrutor do curso

Quantidade

4hrs

Hora

SUBTOTAL

790,00

éDl 2.8'/o

'r,

r,
*Esse curso será realizado apenas

TeotônioVilelalell.

I

987,50

vez contemplando as duas etapas

*O Valor total do curso é de 1.402,50.

Erxo EDUCAçAO PARA SAUDE
MÊs 02 (AT|VTDADE 02) PALESTRA A rMpoRTÂNclA DA AUToESilMA E
DA AFETIVIDADE

1

-

AÇÃO
Palestra a importância da autoestima e da afetividade
103

ít'\

W

q6D

&ià

t.

llt-rrha Gasa
llrl-nlra \,ida
relativas ao conteúdo ministrado

e as aulas teóricas serão

projetadas em

Datashow.

O curso será voltado para os moradores que possuem perfil

de

liderança. Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise

dos objetivos alcançados e serão entregue certificados aos participantes com
frequência igual ou superior a

75o/o

da carga horária total.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e Íolha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.

3Aü

6 _ CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

r'

/l/'tr-lbL

Fortalecimento comunitário:
Plano de Cidadania e Ação Politicas;

/
r'
/
/
16

-

Formação humana;
Habilidades Sociais;
Organizaçáo comunitária, e

Associações e cooperativas

DETALHAMENTOS DE CUSTO

MÊS

(ATTVTDADE .01)
ORGANIZAç AO COMUNITARIA
02

OFICINA

DE

FORTALECIMENTO

E

Material dê Consúmo
'rUnidade
Pasta com elástico

Apostilas

(xerox

e

Unidade

30

4,00

120,00

Folhas

30

6,00

í 80,00

encadernaçâo)

102

\h,

ea f
§à
ntr-nlra Gasa

\J

Mirrlra lrida
2

-

OBJETIVO
Sensibilizar

o cuidado com as

emoçÕes, pois são importantes como

adaptação a nossa vida social, que ajudam a avaliar as situaÇÕes, servem de

critério de valoração positiva e negativa para suas situaçÕes de nossa vida,
preparar nossas açÔes e o que nos motivam.

17

-

PUBLICO ALVO

3Ç/
fr,àt -

Todos os beneficiários do empreendimento Teotônio Vilela I e ll

í8 -

CARGA HORÁRIA
04 horas

5

- ATIVIDADES

r'
/
/
/

A construção do indivíduo a partir da afetividade;

o

que são afetos;

Emoção e sentimentos;

Como nutrir a autoestima: aceitação de si, apreciação de si, atenção e
afeição;

6

-

METODOLOGIA

A palestra será realizada de forma efetiva, tendo duração de 04 horas,
em horário e dias a serem definidos pela equipe técnica do PDST. A palestra
será ministrada pelo profissional de psicologia de forma dinâmica e através de
apresentação oral com auxifio de data show.

A estrutura da açáo será disponibilizada pela Coordenação do PDST

do Teotônio Vilela ll erh um espaço localizado no próprio empreendimento.
Será realizada no final dessa ação uma avaliação junto aos beneficiários sobre

a açâo realizada, sobre sua satisfaçâo e a relevância da temática na sua vida.
Esta atividade será registrada por meio de fotos ê folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.

1.04

(i\

{uj
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7- DETALHAMENTO DE CUSTO
MÊs 02 (ATTVTDADE 02) PALESTRA A rMpoRTÂNctA DA AUToESTIMA E
DA AFETIVIDADE
TERCÉIROS

Unidâde

.Queúitiab&

.Cugto
Unitário

Valor
Total

3C2

Lanche

Unidade

'100

6,00

600,00

Folder informativo

Unidade

100

2,00

200,00

4

í 00,00

400,00

Palestrante

Hora

Í.200,00

SUBTOTAL

300,00

BOt25o/o

Í.500,00

VALOR TOTÀL

*Esta palestra será realizada

í

u;L

vez durante a execução do projeto. Valor

total R$ 1.500,00.

EIXO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO FAMILIAR

MÊs 03

- (ATtvtDADE o1) sEMrNÁRlo

DE coNsctENTtzAÇÃo soBRE

CoNSUMO E ECONOMTA DOMÉSTTCA (ÁGUA E LUZ)
1

- AÇÃO
Seminário de conscientização sobre os desperdícios domésticos.

2

- OBJETIVOS
Aprender sobre noçÕes de economia doméstica e familiar, na busca por

mudanças de hábitos no desperdício com água e energia garantindo a redução
de consumo do imóvel, bem como o equilÍbrio financeiro familiar.

19

-

PUBLICO ALVO
Todos os moradores residentes do Teotônio Vilela I e ll

105
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ntanlra Casa
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20

- CARGA

HORÁRIA

A carga horária será de 04 horas.

5

3c3

- CONTEÚDO PROGRAMÁNCO

r'

Planejamento financeiro; Organização

e

lJ z,!^-

planejamento do orçame ntd

familiar; Racionalização dos gastos com a moradia; Acesso às tarifas
sociais dos serviços públicos; Compromissos e dÍvidas; Calendário de
eliminação de dividas;

/

Poupança e Gestâo do orçamento doméstico. Como reduzir o consumo

de água na cozinha; Como- reduzir o consumo de água na área de
serviço; Como reduzir o consumo de água no banheiro e como reduzir o

consumo de água no uso

de atividades domésticas, como lavar

automóvel e/ou aguar plantas.

6

-

METODOLOGIA

Esta ação consiste em instruir os participantes sobre gestão do
orçamento, adquirindo noções de êconomia doméstica e familiar, planejamento

orçamentário, geração de autossuficiência básica, importância do equilibrio

financeiro. Apresentando técnicas administrativas

e

orçamentárias como

ferramentas úteis para que a pessoa faça uso no seu lar para atingir o tão

desejado equilíbrio financeiro

e ter controle dos gastos. Reduzindo o

desperdício com o uso de energia e água potável.

A atividade terá duraçâo de 4 horas em horário e dias a serem definidos

pela Coordenação do PDST, terá formato de ciclo de palestras

e

será

ministrada por profissional capacitado. Será utilizado cartilhas educativas, data

show

e será

proporcionado às participantes reflexões acerca das temáticas

acima, desenvolvendo sua capacidade para o equilíbrio doméstico.

A estrutura da açãô será disponibilizada pela Coordenação do PDST do
Teotônio Vilela I

e ll em um espaço

localizado no próprio empreendimento.

106
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llrlinlra Casa
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n

Será realizada no final dessa ação uma avaliação junto aos beneficiários sobre
a açáo realizada, sobre sua satisfaçâo e a relevância da temática em sua vida.
Ao final será servido um lanche para encerramento da atividade

3c'1

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.

/uJ*

7. DETALHAMENTO DE CUSTO
MÊs 02

- (AT|VTDADE

02) sEMtNÁRlo DE coNSctENTlzAÇÃo soBRE

CoNSUMO E ECONOMTA DOMÉSTTCA (ÁcUA E LUZ)
Unidad Quantida ,Cuski
Seruiço de Terceiros
Valor Total
,E
de
Unitário
Lanche

Unidade

200

Cartilhas

Unidade

200

Palestrante

Pessoa

4hs

6,00

1.200,00

4 00

800,00

100,00

400,00

SUBTOTAL
BDI 250Á
.TOTAL...

2.400,00
Goo,00

3.000,o0

*Esta atividade será realizada 1 vez.
*O valor total de uma palestra é de R$ 3.000,00.

Erxo EDUCAÇÃO eMereNreL
MÊS 03 (ATIVIDADE 02) HORTA ALTERNATIVA

í-

AÇAO
Horta Alternativa para as famílias beneficiárias do projeto

1.07

.\

N)

qL5
14

"rc-à

w'-rrha rcasa
luirrlra lrEcla
2

-

OBJETIVO

Orientar os beneficiários sobre

a

importância do cultivo de hortaliças

para a própria subsistência familiar por meio de técnicas de manutenção de
pequenas hortaliças.
21

-

PUBLICO ALVO

3As

Famílias dos empreendimentos do Teotônio Vilela I e ll.

22

-

ftüYà

CARGA HORÁRIA
A carga horária será de 04 horas diárias

5

-

METODOLOGIA

A açáo terá duração de 04 horas, em horário e dias a serem deÍinidos
pela coordenação do PDST, no qual haverá entrega de sementes e kits para a

manutenção das hortas. Palestra sobre a importância do cultivo de pequenas
hortaliças para a população.

Através de cartilhas, os moradores serão orientados sobre como cultiva
pequenas hortaliças para sua própria subsistência.

A estrutura da ação será disponibilizada pela Coordenação do PDST do
Teotônio Vilela ll em um espaço localizado no próprio empreendimento. Será
realizada no final dessa açáo uma avaliação junto aos beneficiários sobre a
ação realizada, sobre sua satisfaçáo ê a relevância da temática na sua vida.
Esta atividade será Íegistrada por meio de fotos e folha de Frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.

6- DETALHAMENTO DE CUSTO
MES 03 (ATTVTDADE 02) HORTA ALTERNATTVA

Material de consumo

'uriidâ'do"'

Valor
Total
108
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It,llrrha Casâ
nf,inha \,ida

Sementes de cebolinha

Pacotes

60

5,00

300,00

30(
/üd14-

Sementes de alface

Pacotes

60

5,00

300,00

Sementes de coentro

Pacotes

60

5,00

300,00

Sementes de couve

Pacotes

60

5,00

300,00

Kit para manutenÇão da
horta (pá, regador )

Unidade

60

35,00

2.1 00,00

Pacote de adubo de Skg

Unidade

60

20,00

1.200,00

SUBTOTAL

4.500,00

BDI 25% ,1r.'

,,112,§.rN

.

SewÍço de Tsieàiroe '
Unidade

Quantidade
!

Valor
UniÉrio

Valor
Total

Lanche

Pessoa

60

6,00

360,00

lnstrutor

Hora

04

í 00,00

400,00

190,00

9ír,00

*A ação será realizada 1 vez (lx) durante a execução do

projeto,

contemplando o Teotônio Vilela I e ll no mês 03.
*O valor total da ação é de R$ 6.575,00.

SEGURANçA NO IMÓVEL
MÊS 03

- (ATIVIDADE 03) CAMPANHA

EDUCATIVA SOBRE SEGURANçA

TNFANTTL E PREVENçÃO DE ACIDENTES NO IMOVEL

109
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í-AçÃO
Campanha educãtiva sobre segurança infantil no imóvel.

2.OBJETIVO

Sensibilizar os beneficiários do PDST para quem possam cuidar da

307
l/ub-

segurança das crianças do empreendimento, com cuidados dentro e fora dos
tmovets

3.PÚBLICO ALVO
Todos os beneficiários do Teotônio Vilela I e ll
4-CARGA HORÁRIA
04 horas

5-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

/
/
/
/
r'

A importância da segurança infantil;
O uso de materiais protetores para tomadas, quinas de mesas, trava de
portas, trava de gavetas;
Cuidados com produtos químicos, materiais cortantes e remédios;

Atençáo com brincadeiras longe de casa;
Prevenção da ausência da criança no empreendimento;

6.METODOLOGIA

A casa pode aprgsentar alguns perigos para as crianças e pensando
nisso a atividade será desenvolvida para todos os beneficiários que moram
com crianças em faixa de risco com acidentes domésticos. A atividade será
desenvolvida em dia e local definido pela equipe técnica do PDST, será
realizado uma palestra paÍa abordar os temas que envolvem o conteúdo da
atividade. A equipe técnica pode articular o convite a algum representante do
Corpo de Bombeiro de lmperatriz para que possa falar sobre como planejar a
prevenção de acidentes domésticos e exemplificar casos ocorridos.

110
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lllllnlra \íitla
Será produzido um banner para divulgar a atividade e também será
produzido folders orientacionais sobre o tema abordado. Ao final do evento
será servido um lanche confraternizando o alcance da ação.

Esta atividade será rêgistrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.

3
nlAlà

23 - DETALHAMENTOS DE CUSTO
MÊs 03 - (ATIVTDADE 03) GAMPANHA EDUcATtvA soBRE SEGURANçA
TNFANT|L E PREVENçÃO DE ACTDENTES NO TMOVEL

Unidade

de
Folder informativo

Unidade

300

2,00

600,00

Banner (90x1 ,20)

Unidade

01

120,00

120,00

*Esta atividade será realizada uma vez (01x) contemplando as duas etapas
do proieto Teotônio Vilela I e ll durante a execução do projeto.
*O valor total da ação é de R$ 900,00
*Será feito uma distribuição de folders dentro do bairro.

EIXO GERAÇAO DE TRABALHO E RENDA

MÊs 03

-

(ATTVTDADE 04)

cuRso

DE MANtcURE

1-AÇÃO
Curso de Manicure
2

-

OBJETIVO

Qualificar a máo de obra local, dando a jovens e adultos residentes na
área de intervençáo, orientações acerca de sua entrada e permanência no

mercado de trabalho, incentivando

o espírito empreendedor e colocando

a

111
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It,linlra leasa
,lrlirrha \ricla
disposiçáo de tais pessoas um serviço de auxilio para capacitação na abertura
de pequenos empreendimentos no mercado formal ou informal.
24 _ PUBLICO ALVO

Jovens

e

309

adultos, residentes nos bairros da área de intervençáo;

/",a-t -

totalizando 15 pessoas por turma.
25

-

CARGA HORÁRIA
A carga horária será de, 40 horas, não excedendo um mês a realização

do curso.
5

-

METODOLOGIA

As inscrições serão realizadas no Plantão Social do PDST e em postos
credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com

o

perfil

sócio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e
comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja). Tal procedimento
justifica-se no caso de procuras excessivas onde serão realizadas triagens que
darão prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos.
O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso, com toda
estrutura necessária e certificação.

Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos

objetivos alcançados

e

serão entregue certificados aos participantes com

frequência igual ou superior a

7

5o/o

da carga horária total.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de Írequência
para ser anexada aos relatórios parciais.
6

- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

/
/
/

Técnicas de manicura;
Técnicas de pedicura;
Assepsia e utilização correta de materiais.
11.2

N

Qlot
I

à
It lanlaa Casa
irf irrlra \rlda
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DETALHAMENTO DE CUSTO
oa

- (ATTvTDADE

04)

cuRso

DE MANTcURE

310

sERVrÇO DE TERCETROS

DiscriÍidnâçâo''r:

ünidâdá

Curso de Manicure com

Unidade

/ad*

',Valor

,úiiiÉrto
450,00

15

6.750,00

material completo, instrutor e
certificação
SUBTOTÂL

6.750,00

A turma terá 15 alunos. O curso será realizado 2

vezes durante

a

execuçáo do projeto, sendo nos meses 03 e 05.
*Valor de R$ 450,00 por aluno incluído material e certificação.
*O valor total do curso é de R$ 8.437,50 x2 no total dê 16.875,00.
MÊs 03
MÊs 03 (ATTVTDADE os)

cuRso

DE MASSAGEM

coRpoRAL

MODELADORA
1-AÇÃO:
Curso de Massagem Modeladora.

2.OBJETIVO:
Qualificar a mão de obra local, incentivando aos beneficiários do projeto
para a importância de se capacitarem para o mercado de trabalho Bem como,
desenvolver também através do curso, possibilidades para aptidÕes e
competências para a realizaçáo de massagem modeladora.
27

-

PÚBLICO ALVO
113

(\

Q\r iI
Ilrllnha (Cãsa
ft lirrha \,l.la
Beneficiários do projeto Teotônio Vilela I e ll. Turma de 20 alunos.

28

-

-)))

CARGA HORÁRIA

3))

A carga horária será de 40 horas (ficando a combinar com os inscritos o
melhor horário e dias para a realizaçáo do curso).

ld*1r-

5.CONTEÚDO PROGRAMÁNCO

r'
r'
/
r'
/

Historia da beleza;

Massagem modeladora;
Drenomodeladora;

Cosmetologia : voltada para gordura localizada, celulite e flacidez.
Conhecendo a teoria acerca dos principais equipamentos estéticos do
mercado:

/
/
/
r'

Manthus, Cellutec e Manta e Corrente russa.
Anatomia.
Fisiologia.
Biomekia.

6- METODOLOGIA
As inscrições serão realizadas no Plantão Social do PDST e em postos
credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com

o

perfil

sócio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e
comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja). Tal procedimento
justifica-se no caso de procuras excessivas onde serão realizadas triagens que
darão prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos.
O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso, com toda
estrutura necessária e certificaçáo.

Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos

objetivos alcançados

e

seráo entregue certificados aos participantes com

frequência igual ou superior a75o/o da carga horária total.

lL4

qi

Ql.r

h

P

Itf,irrlaa êasa
Illlinlra Vicla
Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.

3t2

T.DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs 03 (ATTVTDADE os)

il/dç^-

cuRso oE MASSAGEM coRpoRAL

MODELADORA
sERVrÇO DE TERCETROS

Discriminaçãs

Unidade

Curso de Massagem Corporal
Modeladora com material

completo, instrutor

Quantidade

Unidade

20

Valor
Unitário

Velor Totel

400,00

8.000,00

e

certificação
TOTAL

8.000,00
2.000,00

*A turma lerâ 2O alunos. O cutso será reatizado duas vezes (02x) durante

a execução do projeto, sendo nos meses 3 e

5.

Valor de R$ 400,00 por

aluno incluído material e certificação.
*O valor do curso é de R$ 10.000,00 x2 R$ 20.000,00.
=

MÊs 03 (ATTVTDADE 06)
CURSO DE MASSAGEM CORPORAL RELAXANTE
1-AÇÃO
Curso de Massagem Relaxante.

2-OBJETIVO:

115

q

q1),

sà

Ittlnlra Casa
n,linlaa l,lda
Qualificar a mão de obra local, incentivando aos beneÍiciários do projeto
para a importância de se capacitarem para o mercado de trabalho. Bem como,

desenvolver também através

do curso,

possibilidades para aptidÕes e

competências para a realizaçáo de massagem relaxante.

3/3

29 _ PUBLICO ALVO

fudlL

Beneficiários do projeto Teotônio Vilela I e ll. Turma de 16 alunos.

30 _ CARGA HORÁRA

A carga horária será de 40 horas (ficando a combinar com os inscritos o
melhor horário e dias para a realizaçáo do curso).
5-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Historia da beleza;

Massagem relaxante;
Funcionamento da pele;

Conhecendo a teroria acerca do mercado para massagistas;
Estresse sobre o organismo;

A importância do equilÍbrio do corpo;
Anatomia muscular;
Alongamento;
Fisiologia.
Biometria.

6- METODOLOGIA
As inscrições serão realizadas no Plantão Social do PDST e em postos
credenciados na comunidade, onde sêrá preenchida uma ficha com o perfil
sôcio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e
comprovantes de pagamento de água e energia (caso hâja). Tal procedimento

L76

N

\ü!

9lrn
4

IttiÍrlta rcasa
llt-irha lri.la

t"

justifica-se no caso de procuras excessivas onde serão realizadas triagens que
darão prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos.
O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso, com toda
estrutura necessária e certificação.

Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos

objetivos alcançados
1

e

serão entregue certificados aos participantes com

17requência igual ou superior a

7

5o/o

3tq
tu;h-

da carga horária total.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.

T.DETALHAMENTO DE CUSTO
MÊS 03 (ATTV|DADE 08) CURSO DE MASSAGEM RELAXANTE

SERVIçO DE TERCEIROS

UnidadrÍ:

Curso de Massagem
Relaxante com material
completo, instrutor ê

Unidade

'16

Valor
Unitário

Valor Total

350,00

5.600,00

certificação
SUBTOTÂL
BDI

TOTAL

5.600,00

í.400,00
?.000,00

*A turma terá 16 alunos. O curso será realizado duas vezes (2x) durante a
execução do projeto, sendo nos meses 3 e 5. Valor de R$ 350'00 por aluno

incluído material e certificação.
*O valor do cutso é

de

R$ 7'000,00 x2 R$ 14'000'00'

177
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Minha rcasa
ni-nha lrida
uÊs

oa

eoucaçÃo AMBIENTAL
ruÊs o+

- (ATTvTDADE

3/;

01) cAMeANHA eELA NATUREZA

/t/t/^-

r - açÃo
Campanha pela natureza.
2

-

OBJETIVO
Conscientizar as crianças do Teotônio Vilela

le

ll sobre o papel de cada

um na preservação do meio ambiente, a importância do desenvolvimento
sustentável, preservação da natureza, sobre o uso racional dos recursos
naturais, manejo dos resÍduos sólidos através da coleta seletiva.

31

-

PÚBLICO ALVO
Todas os beneficiários do Projeto Teotônio Vilela I e ll

32

- CARGA

HORÁRIA

A carga horária será de 04 horas.

s-ATIVIDADES

/
/
/
/
/
/
6

e

-

Preservação da Natureza;
Movimento da conservação ambiental: desenvolvimento sustentável;
Uso Racional dos recursos naturais, refletindo sobre a cultura do
desperdício;
Politica Nacional de Resíduos Sólidos;
Separação dos resíduos domiciliares;
lnserção de catadores em forma de associação ou implantação de
Locais de Enkega Voluntária;

METODOLOGIA

Esta ação será realizada através das distribuiçoes de folders educativos
mudas de plantas pelas crianças beneficiários do projeto para chamar a

atenção da população sobre o papel de cada um na preservaçáo do meio
ambiente e o que o mesmo pode contribuir para preservá-lo. os moradores do

TeotônioVilelalellserãoorientadostambémsobreocuidadocomaplantae

suautilidadeparaomeioambienteNoiniciodaaçãoserárealizadauma
118

N

q16
t^

Ílrlinha toasã
n,linha \,icfa
palestra por pessoas convidadas da área do Meio Ambiente e logo após essas
orientações será realizado o plantio das plantas nas casas cujos beneficiários
estão representados.

Esta açáo envolvera parceiros de diversas áreas, (secretaria de Meio

Ambiente, Secretaria

de

Desenvolvimento Social

e

Escola Municipal do

3/Á
//;/à

a participação de crianças beneficiárias do
projeto. Será realizada no final dessa açâo uma avaliação junto aos
beneficiários sobre a ação rcalizad4 sobre sua satisfação e a relevância da

empreendimento). A ação prever

temática na sua vida.
Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.
33
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DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊS 04

- ATiVIDADE

01 (CAMPANHA PELA NATUREZA)

Material de consumo

Unidade

Mudas de plantas frutíferas

Unidade

Sewiço de Terceiros

Unidade

Lanche

Valor
Quasüdade Úni,tário
200

Valor
Tolal

20,00

4.000,00

Quantidad

Valor
Unitário

Yalor
Total

Pessoa

400

6,00

2.400,00

Folder educativo

Unidade

400

2,00

800,00

Faixa de divulgação tam
70x400cm colocada

Unidade

01

150,00

150,00

Banner (90x21)

Un

idade

02

120,00

240,O0

LocaÇão de tenda 6x6

Unidade

02

500,00

1000,00

t19

w

1rr
l-lrara Gasa
n inha l,Icla
n

Carro de som para
mobilizaçáo

Diária

01

150,00

150,00

5.925,00

*Esta ação será realizada apenas 1 vez (1x) durante a execução do
projeto contemplando as duas etapas Teotônio Vilela I e ll no mês 4 .
*Valor total da atividade Rg 10.925,00.

3í7
Írr,Y^EDUAÇÃO PARA SAÚDE

MÊs 04

(AT|VIDADE 02) GAMPANHA SAúDE DA FAMíL|A

-

1-AçÃO
Campanha saúde da família.

2-OBJETIVO

a

importância da população nas mudanças do dia-dia, que

contribuem para

a saúde da família e da comunidade através de hábitos

Mostrar

saudáveis

de higiene. Serão apresentadas ações que colaboram para a

manutenção da saúde das famílias, sobre hábitos de higiene, os cuidados com
a pele, da prevenção sobre o câncer de colo de útero, Saúde do Homem.

3-PÚBLICO ALVO
Todos os beneficiários do Projeto Teotônio Vilela I e ll

4.CARGA HORÁRIA
120

\h

q\8

h

v

llrlinha Casa
n iflha l,Ida

J

!

i

04 (duas) horas

5.ATIVIDADES

/

Higiene Pessoal; Higiene da Casa; Higiene ao comer

e ao beber;

NoçÕes básicas no cuidado com doentes; Prevenções de problemas de

doenças especificam: doença causada por fumo, câncer do colo do
útero, câncer da mama, câncer de próstata, prevenção de obesidade,
detecção de hipertensáo, colesterol, prevençáo de lesões em acidentes

3í8

/ü;!*

de kabalho, prevençáo para crianças e idosos em atividades recreativas;

/
/

Doenças coletividade como epidemias: Zica Vírus e Chicungunha.

Câncer de colo uterino: promoção

e prevenção da saúde; Coleta

do

material para exame preventivo do colo do útero, Prevenção primária; A

importância da .periodicidade dos exames; Condutas baseadas no
resultado da citologia oncótica e tratamento do câncer de colo uterino;

/ A importância da saúde do homem; Visitas periódicas ao posto de
saúde; Sintomas sugestivos das doenças; Higiene do órgão sexual
masculino, Câncer de próstata: prevênçáo e tratamento.
5

-

METODOLOGIA

A ação terá duração de 04 horas, no local reservado pela Prefeitura no
próprio espaço no empreendimento e dias a serem definidos pela coordenaçáo.

O assunto será ministrado com

explanação oral, distribuição

de

material

educativo e de apoio para orientaçâo e conhecimento sobre o assunto acima
citado. E o palestrante será especificamente um profissional da ârea da saúde

para explanar sobre o assunto referido. A divulgação e mobilização para os
beneficiários serão realizada pela própria equipe técnica no qual através de
Íolder informativos da açâo estabêlecerá o dia e o local. será servido lanche
para os beneficiários.

serão distribuídos Kit saúde Bucal, contendo: creme dental, escova e fio
para
dental. os alunos do curso de odontologia do município serão convidados
participarem da ação como voluntários.
LZL

r\

s

qlc)
t- ,1.

lltirrlra (Easa
lu-ntra \rida
A Secretária de Saúde será parceiro para o desenvolvimento da ação,
disponibilizando camisinha feminina e masculina.
Será realizada a aferiçáo de P.A. e teste de glicemia.

Será realizada no final dessa

aÉo

uma avaliação junto aos beneficiários

sobre a açáo realizada, sobre sua satisfaçâo e a relevância da temática na sua
vida.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser ânexada aos relatórios parciais.

7/9
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7- DETALHAMENTO DE CUSTO
MÊs 04

-

(ATTVTDADE 02)

cAMpANHA SAúDE DA FAMíL|A

Kit Saúde Bucal: escova

+

Unidade

200

15,00

creme dental 509

I

Flúor em Gel 200m1

Unidade

03

50,00

Kit monitor de Glicose completo
com 100 Tiras

Unidade

02

í 00,00

Luvas de procedimento

Unidade

0í

20,00

talco c/ 100 unidades

-

com

3.000,00
150,00
200,00
20,00

Tam M

842..6O

4.212,5O

Unitário
Folder educativos

Unidade

Camisa em malha Pv com art Unidade

500

2,00

20

12,00

1.000,00
240,00

impressa

tzz

§

t&";1

j§rlu
llrl-nlra

Casa

llrlinlra l,ida
Faixa de

divulgaçáo
70x400cm colocada

tam

Banner (90x2't)

Unidade

0í

150,00

Unidade

02

120,00

150,00
240,O0

Unidade i soo

6,00

3 000,00

Pessoa

03

400,00

1 200,00

Hora

0'1

150,00

150,00

Locação de tendas 6x6

Unidade

02

500,00

1.000,00

Apoio logistico

Pessoa

05

100,00

500,00

Lanche

I

Palestrante

Carro de som para mobilização
em dois dias

*A ação será realizada 1 vez durante a

execução do projeto.

Contemplando e etapa Teotônio Vilela I e ll, no mês 4

.

*O uso da camisa se dará para a identificação da equipe técnica,
palestrantes, logistica e parceiros.
*O valor total da ação é de RS 13.562,50

1

-

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

3e0

MÊs 04 (ATTVTDADE 03) PALESTRA soBRE A SAúDE Do HoMEM

rt'u'Ío

AÇÃO
Palestra sobre a saúde do homem

2

-

.

-

lntegraçâo com os Pais.

OBJETIVO

/

Sensibilizar os pais beneficiários da área de intervenção através de
orientações no que se refere a assuntos como prevenção do Câncer do
Órgão Sexual Masculino e Câncer de Próstata;

/

Buscar o fortalecimento da integração comunitária, através da difusão do
conhecimento.

t23

u

q8l

h
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n

lirrha (Casa
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3.

PUBLICO ALVO
Beneficiários do Projeto.

- cARGA xonÁnla

4

02h (quatro horas)

-

5

/
/
/
/
/
6

-

32/

ATIVIDADES

/tÁ1*

Visitas periódicas ao posto de saúde;
Sintomas sugestivos das doenças;
Higiene do órgão sexual masculino;

Sorteio de prêmios;
Engenharia humana.

METODOLOGIA

A campanha terá duração de 02 horas, em horário e dias a serem
definidos pela equipe. A referida campanha acontecerá em local a ser definido.

A campanha será ministrada com explanaÉo oral através de

data

show, distribuição de mâterial educativo, ilustrativo e de apoio para orientação
e conhecimento sobre o assunto acima citado.
Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.
7
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DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs 04 (ATrvrDAoE 03) PALESTRA soBRE A SAúDE Do HoMEM

Ca

neca

Saco para embalagem da

U

nidade

Pacote

100

10,00

1.000,00

01

45,00

45,00

124

tN.

\

q

m,-ã
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I

i

,

t

i\

itlrrha roasa
tlrlirrlra \rlda
caneca

com 100
I

Tubo de fitilho com 50mt.

Unidade

05

3, 00

15,00

jlz

I

llyk

Valor

Toãl
Lanche

Unidade

6,00

600,00

Subtotal

600,00

BA,25o/o

í50,00

*Essa ação será realizada

TeotônioVilelalell.

100

'l

vez durante a execução do projeto do

*O Valor total da atividade é de R$ 2.075,00.
8

-

r'

PARCERIAS
Escola

MÊS 04 (ATIVIDADE 04) - TORNEIO DE FUTEBOL DO TEOTÔNP VILELA
1

-

AÇÃO
Torneio de futebol do Teotônio Vilela ll

2 _ OBJETIVO

Propiciar o acesso a esse tipo de esporte na comunidade;

t25

(\

q85
lllllnha
lliinha

/
/
/
s

-

Jià,
ilü*

Casa
\ri.la

Promover a integração dos beneficiários dos diversos bairros;
Contribuir para a afirmação da identidade esportiva da comunidade;
Promover a mobilização comunitária através do esporte.

.--1/1 -1

púaLrco aLvo

ri;Ja

Beneficiários do Projeto Teotônio Vilela ll.
4

- CARGA HORÁRIA
4 horas

5

- ATIVIDADES

,/
/
r'
6

Preliminares
Semifinal

Final.

- METODOLOGIA

Será realizado um torneio com seis (6) times amadores de futsal, cada
time é composto por 10 jogadores 5 titulares e 5 reserva, os times serão
composto por alunos das escolas dos bairros da área de intervençáo, onde
haverá, a realização de todas as etapas.

Receberá o troféu o time primeiro colocado em todas as fases. Essa

atividade será desenvolvida pelos estagiários de Educação Física que serão
convidados pela equipe do PDST.

O local de realização da atividade será definida pela coordenação do
PDST, podendo ser usada a quadra de esportes do CRAS Bom Jesus.

Esta atividade será registrada por meio de fotos

e lista de freqüência

para ser anexada aos relatórios parciais.

7-DETALHAMENTO DE CUSÍO
MÊS 04 (ATIVIDADE 04) TORNEIO DE FUTEBOL DO TEOTÔN]O VILELA

t26
.--th..

99un

J

lvlanha icasa
Ilt-nlra lrida
I
I

Convite

de

divulgação Unidade

Valor
Unitário

1.000

0,10

100,00

6

30,00

180,00

3?q
ru;h-

(xerox)
I

Agua em copo

Pacote
I

com 48

I

Bola de futebol

Unidade

04

45,00

180,00

Apito para arbitro

Unidade

02

3,00

6,00

-

Unidade

72

5,00

360,00

- '

Unidade

30

15,00

450,00

Unidade

30

15,00

450,00

Unidade

30

15,00

450,00

Medalha diâmetro Scm
ouro/prata/bronze

Troféu em acrílico

1

lugar

Troféu em acrílico

2
I

lugar

Troféu em acrílico
lugar

2.720,00

Custo
Unitário

1,27

W

?gç
t\/

n"à

I

!

i

Ilrlinlra Casã
ntinl!ã lri.la
Lanche

Camisas

paÍa

futebol

Unidade

250

6,00

1.500,00

Unidade

60

15,00

900,00

32t

tl"íL

100% poliester com arte

Short para futebol í00% Unidade

60

10,00

600,00

poliéster com arte
I

Subtotal

*Essa ação será realizada 1 vez (1X) durante a execução do proieto do
TEOTONIO VILELA le ll no mês 4.
*O Valor total da ação é R$ 6.470,00.

Erxo DE cenaÇÃo DE TRABALHo E RENDA
ruÊs o+ (ATTvTDADE os)
1

-

cuRso oe oepraçÃo

AÇAO
Curso de depilação.

2

-

OBJETIVO
Qualificar a mão de obra local, dando a jovens e adultos residentes na

área de intervenÇão, oportunidade de qualificaçáo profissional, onde o aluno
aprenderá os principais conhecimentos e técnicas de depilação, como realizar

um atendimento, princípios éticos, biossegurança, anatomia e fisiologia do
pêlo, tipos de pêlo, tipos de depilação, como depilar sobrancelhas, depilação
artística e convencional, modelo de anamnese.

3

-

PÚBLrcO ALVO
1,28
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Para todos

-.

os

beneficiários, especialmente mulheres

e

jovens,

totalizando 20 pessoas por turma.
4

- CARGA HORÁRIA

32r
li-'*

A carga horária será de 20 horas.
5

-

METODOLOGIA

As inscriçÕes serão realizadas no Plantâo SocÍal do PDST e em postos
credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com

o

perfil

sócio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e
comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja). Tal procedimento
justifica-se no caso de procuras excessivas onde serão realizadas triagens que
darão prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos.

O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso, com toda
estrutura necessária e certificação.

Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos

objetivos alcançados

e

seráo entregue certificados aos participantes com

freqüência igual ou superior a

7

5o/o

da carga horária total.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatÓrios parciais.

6- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

r'
/
/
/
/
/
./

Como preparar seu local de trabalho e como realizar o atendimento;

As instruçÕes básicas para antes, durante e depois da depilação;

A pele, os diferentes tipos de pelo e as questÕes de estética;
Anatomia e Fisiologia do Pêlo;
Tipos de Pêlos;
Como depilar sobrancelhas;
Como realizar a procurada e famosa depilaçâo artística;
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7-DETALAMENTO DE CUSTO
MÊS 04 (ATTVTDADE 05) CURSO DE OEP|LAÇÃO

qa7

sERVtÇO DE TERCETROS

fur;l;
Valor
.Unitário

Unidade

Curso de Depilação

com

Unidade

20

300,00

,,

Valor Totai
6.000,00

material completo, instrutor e
certificação
6.000,00
B.IX 25%

*A turma

teá 20 alunos. O curso será realizado duas vezes (2x) durante a
execução do projeto nos meses 4 e 6. Valor de R$ 400,00 por aluno
incluído material e certificação.
*O valor total do curso é

de

R$ 7.500,00 X2 R$ í5.000,00

EIXO GERAÇAO DE TRABALHO E RENDA

MÊs 04 (AT|VTDADE 06)

cuRso

DE LtMpEzA DE PELE

1-AÇÃO
Curso de Limpeza de Pele.
2

-

OBJETIVO
Qualificar a máo de obra local, incentivando aos beneficiários do PDST

para a importância de se capacitarem para o mercado de trabalho. Bem como,

desenvolver também através

do curso, aptidóes e competências parâ a

realização de limpeza de pele superficial e profunda.
3

-

PÚBLICO ALVO
Jovens e adultos beneficiários do Teotônio Vilela I e ll.
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-

cARGA xonÁnte
A carga horária será de 20 horas. Cada turma terá '15 alunos

5

-

3eE

METODOLOGIA

tualà

As inscrições serão realizadas no Plantão Social do PDST e em postos
credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com

o

perfil

sócio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e
comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja). Tal procedimento
justifica-se no caso de procuras excessivas onde serão realizadas triagens que
darão prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos.

O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso, com toda
estrutura necessária e certificação.

Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos

objetivos alcançados

e

serão entregue certificados aos participantes com

freqüência igual ou superior a

7

5o/o

da carga horária total.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.
6 _ CONTÉUDO PROGRAMÁTICO:

/
r'
/
/
/

Exame da pele (tipos de pele);

Cosméticos utilizados em limpeza de pele;
Aprendizagem do procedimento de limpeza de pele;

Treinamento no processo de extraçáo da acne;
Treinamento em sequência completa de limpeza de pele com pacientes
reais.

T.DETALHAMENTO DE CUSTO
MÊS 04 (ATIVIDADE 06) CURSO DE LIMPEZA DE PELE

SERVIçO DE TERCEIROS
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Unitário

Curso de Limpeza de Pele

com material
instrutor e

Unidade

15

400,00

6.000,00

completo,
ceÉificação
SUBTOTÂL

6.000,00

7.500,00
*A turma terá 15 alunos. O curso será realizado duas vezes (2x) durante a
execução do projeto nos mêses 4 e 6. Valor de R$ 400,00 por aluno
incluído material e certificação.
*O valor total do curso é

de

R$ 7.500,00 x2 = R$ 15.000,00.
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Elxo AÇoES soctoEDUcATtvAS
MÊs 0s (ATTVTDADE oí) crNcANA CULTURAL
1

- AÇÃO
Gincana Cultural entre alunos, educadores e pais da escola da Rede

Pública da área do empreendimento Teotônio Vilela I e ll.
2

- OBJETIVO

/

Propor aos alunos desafios que levem a pêrceber situações problemas

que através do raciocínio, das atitudes e da reação, possam estabelecer
relaçôes de sabedoria, respeito, amor e paz.

/

Promover momento de interação e socialização no ambiente escolar, bem

como integração dos estudantes e professores.
oferecer momento, êspaço e atividades recreativas que levem ao alcance

/

das expêctativas quanto à diversão, percebendo a escola como um ambiente
legal e alegre.

t32

R\
{t\\\

I

qq0
t'
i

llllinha Gasa
llrl-nlrã l,iGla

t

rlt

t

ir
I

r' Vivenciar situaçÕes de socialização, solidariedade

e

respeito

na

comunidade escolar;

-

34

PÚBLICO ALVO

2/\./
)ó()

Alunos, Professores e pais da rede pública de ensino da área de
intervenção do projeto Teotônio Vilela I e ll.

l/t^,Ú-

- CARGA HORÁRIA

35

04 horas.
5

-

AT]VIDADES

/
í
r'
/
{
/
5

-

Teatro;
Provas;
Frequência;
Cabo de guerra;
Grito de Guerra;
Provas de Conhecimentos

METODOLOGIA
A Gincana Cultural lnterdisciplinar será realizada de forma efetiva, tendo

duração de 04 horas. lncentivando

a

participação, condicionando espaço e

atividades para todos mostrarem o seu potencial. lnstigando e problematizando

os conceitos e valores a serem trabalhados, condicionando ação e reaçáo
diferenciadas, as quais deverão ser mediadas pelos professores, em busca da

percepÉo dos pontos positivos e negativos.

A Gincana será organizada na área de lntervençáo do Projeto' pela
equipe técnico sociel do Teotônio Vilela ll, juntamente com a direçáo escolar.
Haverá premiação para os primeiros 3 lugares.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e lista de frequência
para ser anexada ao relatório da atividade desenvolvida'
36 _ DETALHAMENTO DE CUSTO
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MÊs 02 (ATTVTDADE 04) ctNcANA CULTURAL

coNsuito

v31

gua em copo

Pacote

5

23,20

1

nidade

30

15,00

450,00

2' Unidade

30

15,00

450.00

/v/t fu^

16,00

com 48

tMedalha - 1" lugar
I Medalha em acrílico
I

U

-

Itugat
I

Medalha em acrílico

-

3' Unidade

30

|

15,00

|

450.00

I

lugar

1.832,50

Valor

Quantidade

Total
Lan ch

Unidade

250

6,00

1.500,00

375,00
1.875,00

Élsa açáo será realizada UMA vez (01x

do projeto

do Teotônio Vilela I e ll, no mês 05.
*O Valor total da ação é R$ 3'707'50.
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EIXO GERAÇAO DE TRABALHO E RENDA
MÊS 05 (ATTVTDADE 02) CURSO DE SALGADOS

..1-.-.t ,^\
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1-AçÃO
Curso de salgados.
2 _ OBJETIVO

Qualificar a mão de obra local, dando a jovens e adultos residentes na

área de intervenção, oportunidade de qualificação profissional, onde o aluno
aprenderá os principais conhecimentos e técnicas de preparação de salgados.

3

-

PUBLICO ALVO
Para todos os beneficiários, totalizando 20 pessoas por turma

4

-

CARGA HORÁRh
A carga horária será de 20 horas.

5

- METODOLOGIA

As inscrições serão realizadas no Plantâo Social do PDST e em postos
credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com o perfil
sócio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e
comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja) Tal procedimento
justifica-se no caso de procuras excessivas onde serão realizadas triagens que
daráo prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos'

Ocursoserádesenvolvidoemespaçoapropriadoparacurso,comtoda
estrutura necessária e certificaçáo.
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Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise

objetivos alcançados

e

seráo entregue certificados aos participantes com

freqüência igual ou superior a75o/o da carga horária total.
Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais

331
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6- CONTEÚDO PROGRAMÁNCOr

r'
/
r'
/
/

Salgados fritos e assados;

Tipos de salgados;
Receitas de massas;
Procedimentos de frituras e assados;
Processo de comercializaçâo;

T.DETALAMENTO DE CUSTO
MES 0s (ATTV|DADE 02) CURSO DE SALGADOS

sERVrçO DE TERCETROS

Curso

de

Valor:Total

UnÍdade

Díscriminaçáo'r',-

Salgados com

Unidade

20

250,00

5.000,00

material completo, instÍutoÍ e
certiÍicação
5.000,00

BDt25%

1.250,00

TOTAL

6.250,00

leú 20 alunoa. O curso se rá realizado duas vezes (2x) durante a
execução do proieto nos mêsês 5 e 7. Valor de R$ 250'00 por aluno
*A turma

incluido material ê cortificação.
*O valor total do cul.rso é

de

R$ 6.250,00 X2 R$ í2.500,00.
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Erxo DE csnaçÃo DE TRABALHo E RENDA
ruÊs os (ATTvTDADE 03)

cuRso

DE opERADoR DE

cAtxA

7q

r-eÇÃo

Ns-b"

Curso de auxiliar de caixa e escritório

2.OBJETIVO
QualiÍicar a máo de obra local, dando a jovens e adultos beneficiários do
programa, orientações acerca de sua entrada e permanência no mercado de

trabalho, incentivando oportunidade de qualificação profissional e incentiva o
aumento de chances para a inserção deste profissional no mercado, existindo
uma grande demanda de operadores de caixa no comercio na região.

3.PUBLICO ALVO
Para todos os beneficiários, especialmente jovens e adultos, totalizando
20 pessoas por turma.
4 -CARGA HORÁRIA

A carga horária será de 60 horas.
5.METODOLOGIA

As inscriçÕes serão realizadas no Plantão Social do PDST e em postos
credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com

o

perfil

sócio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e
comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja). Tal procedimento
justifica-se no caso de procuras excessivas onde serão realizadas triagens que
daráo prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos.

O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso, com toda
estrutura necessária e certificação.

L37

)c{

N,\

q15

m

q

luinlaa Gasa
llillrfra lrlcla

1v

Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos

objetivos alcançados

e

serão entregue certificados aos participantes com

freqüência igual ou superior a

7

5o/o

da carga horária total.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.
G-CONTEÚDO PROGRAMÁNCO:
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

3lç
/t'i-'J'ú-

O Operador de Caixa:
Quem é o operador de Caixa
Quais as funçÕes do operador de caixa
Locais e áreas de atuação
O profissional atual
Características profissionais

I
z
v
z
v

Noções Comerciais:
/ Entenda o Mercado
u QueméoCliente
/ Origem do Comércio
; Atividade Comercial

r'

Entenda ao Cliente

Atendimento ao Cliente:
/ Atendimento ao Cliente
; Visão da área de Marketing
z Como atender Bem
r' Passos para o bom atendimento
/ Comunicação no Atendimento
Habilidades Profissionais :
v Habilidades e Atitudes que Fazem a Diferença
z Conhecimentos
Y Exemplo de Bom e mal atendimento
Equipamentos de Trabalho:
z Conhecendo os equipamentos de trabalho
z Sistema PDV
/ Composição do Sistema PDV
; Máquina de Preenchimento de Cheques

I
/

Software
Pagamento com cartão de crédito
138
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Formas de Pagamento:
z Liquidez e Confiabilidade
/ Formas com maior Liquidez

/
v
/
r'
r'
v
/
t
/
t

Cheques
Peculiaridades do Cheque
Cheque Cruzado
Cheque ao Portador
Cheque Nominal
ChequeAdministrativo
CaÍlâo de Credito
Cadâo de Débito
Cheque Pré-datado
Crediário

l-

i4

l/pb

Operaçôes Financeiras:
z Matemática Básica
r' MatemáticaFinanceira
/ Como calcular juros
/ Juros Simples
Rotinas do Operador de Gaixa:
/ Como será o seu dia de Operador

/
r'

Como abrir o caixa
Tarefas de organização do caixa
Repasse de Troco
Quebra de Caixa
Registro de Produtos
Cancelamento de Vendas
Sangria
Devolução de Mercadorias:
Código de Defesa do Consumidor
Prazo para Devolução
Produtos com Defeito
Procedimentos do Operador de Caixa
Segurança no Trabalho:
Cuidados com o Dinheiro
Cuidados com o Cheque
Procedimento para recebimento de cheques
Cheque Sustado
OrientaçÕes do Banco Central
Cheque Jurídico
Como conhecer notas falsas

Y

r'
r'
/
/
/
t
z
r'

v
z
r'
/
;
/
/
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Fechamento de Caixa:
/ Como fechar o caixa

;
/

Organizando o caixa para fechamento
Faltas e furos de dinheiro

.1-2f7
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7-DETALAMENTO DE CUSTO

MÊs 05 (ATTV|DADE 03) cuRso DE opERADoR DE cAtxA E AUxtLtAR
DE ESCRITORIO

sERV|çO DE TERCETROS

Curco de Operador de Caixa

com matErial

U

nidade

20

300,00

6.000,00

completo,
instrutor ê certiÍicação

*A turma tc,râ 20 alunos. O cutso será realizado duas vezes (2x) durante a
execução do projeto nos meses 5 e 7. Valor de R$ 400,00 por aluno
incluido material e ceÉificação.
*O valor total do curso é

de

R$ 7.500,00 X2 RS í5.000,00

EIXO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

MÊs 07 (ATTVTDADE 04) cuRso DE MoNTAGEM E iTANUTENçÃo
DE COMPUTADORES

1-AçÃO
Curso de Montagem e Manutençáo de computadores
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2-OBJETIVO
Qualificar a mão de obra local, dando a jovens e adultos residentes na área de
intervenção, orientaçôes acerca de sua entrada e permanência no mercado de

trabalho, incentivando o espírito empreendedor e colocando a disposição de
tais pessoas um serviço de auxílio para capacitação na abertura de pequenos
empreendimentos no mercado formal ou informal.

3.PÚBLICO ALVO

3§

Jovens e adultos, beneficiários do projeto; totalizando 20 por turma.

//;.,/á"
/'

4-CARGA HORÁRIA
A carga horária será de 30 horas.

s.METODOLOGIA

As inscrições seráo realizadas no Plantáo Social do PDST e em postos
credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com
sócio-econômico do candidato

o

perfil

e anexado xérox dos documentos pessoais

e

comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja). Tal procedimento
justifica-se no caso de procuras excessivas onde serão realizadas triagens que
daráo prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos.

O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso, com toda
estrutura necessária e certificação.

Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos
objetivos alcançados

e

serão entregue certificados aos participantes com

freqüência igual ou superior a75% da carga horária total.
Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.
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6.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
> Apresentação do computador;

?33

> Unidades de Entrada;

/ut*

> Unidades de Processamento;
> Unidades de Saída;
> Equipamentos auxiliares;
> Cuidados ao trabalhar o Hardware;
> Montagem de oficinas;

> Eletrônica básica para informática;
> Cuidados ao comprar Peças;
> Sistemas;
> Computadores x Problemas;

> Princípios básicos para um bom profissional;
> Componentes básicos de um computador;
> Gabinete;

> Fonte de Alimentaçáo;
>Placa-máe;
> Processador;
> Cooler;
1.42
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> Memórias;

> Disco rígido;

34(:
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> Conexão de Periféricos;
> Configuração e instalaçáo de Plâcas de expansáo e Equipamentos

perifêricos;
> Manuseio de Placas;

> Montagem passo a passo;
> Manutênção de Computadores;
> Desmontagem de um computador;
> Manutenção para Componentes importantes;
> Problemas mais comuns.

7-DETALAMENTO DE CUSTO
MÊs 07 (ATTVTDADE 04)

cuRso

DE DEPTLAÇÃo

SERVIÇO DE TERCEIROS

Curco

de

Depilação com
material completo, instrutor

Unidade

20

450,00

9.000,00

ecertificação

743
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*A turma Eá 20 alunos. O curso será realizado uma vêz (1x)durante a
execução do projeto no mês 7. Valor de R$ 450,00 por aluno incluído

ir

material e ceÉificação.
*O valor total do curso é deR$ í í.250,00.
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AçOES SOCIOEDUCATIVAS
MÊs 06 (AT|VÍDADE 01) CAMPANHA DE vALoRrzAç^o Do tDoso

1-AçÃO
Campanha de Valorizaçâo do ldoso.
2

- OBJETIVO
Sensibilizar

referentes

à

os

beneficiários

do

Projeto quanto

às

informações

aceitação familiar, preconceitos, melhoria na autoestima

e

a

inclusão social.
37
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PÚBLICOS ALVO
ldosos beneficiários do projeto Teotônio Vilela I e ll.

38

-

CARGA HORÁRIA
Esta atividade terá duraçáo de 04 horas.

5

- ATIVIDADES

/
/
r'
/
/
/
/

Palestra sobre Direitos Fundamentais;
Palestra Sobre saúde do idoso;
NoçÕes sobre alimentação saudável;

Caminhada do idoso;
Qualidade de vida na terceira idade;
Serviço de medição de pressão e orientaÉo nutricional;
Oficina de esporte.
144
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METODOLOGIA

Em parceria com Centro de Referência da Pessoa ldosa, com
profissionais de educação física, e profissionais da saúde, a açáo propõe a
realizaçâo em um dia de muita descontraçáo e orientações sobre direitos,
saúde e vida saudável.

A empresa contratada distribuíra Garraia esportiva (modelo Squezer)
com adesivo da campanha do idoso, e folders informativos bem como a
estrutura de Datashow para as palestras. A estrutura da açáo será
disponibilizada pela Coordenaçáo do PDST do Teotônio Vilelall em um espaço
localizado no próprio empreendimento. Será realizada no final dessa ação uma
avaliaçâo junto aos beneficiários sobre a açeo Íealizada, sobre sua satisfação e
a relevância da temática na sua vida.

Esta atividade será regiskada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.
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DETALHAMENTOS DE CUSTO

MÊs 06 (ATTVTDADE 0í) CAMPANHA DE vALoRtzAÇÃo Do tDoso

I

Folder em

Unidade

'100

2,00

200,00

Garrafa esportiva (modelo Unidade
Squezer) com adesivo da

100

7,00

700,00

policromia,
couchê4Okg, frente e verso
para a campanha do idoso

campanha do idoso
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Pessoa

Lanche

Carro

de
mobilização

som

para

Hora

100

6,00

600,00

0í

150,00

150,00

<tJ 2

p/,L

*Será realizado uma vez (0íx) durante

a

exêcução

contemplando as duas etapas do projetoTeotônio Vilela I e

do

proieto

11.

*O valor total da campanha será R$ 2.062,50.

EIXO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
MÊS 07 (ATIVIDADE oI) cURSo DE MONTAGEM E MANUTENçÂO
DE COMPUTADORES
1-AÇÃO
Curso de Montagem e Manutenção de computadores.

2.OBJETIVO
Qualificar a mão de obra local, dando a jovens e adultos residentes na área de
intervenção, orientaçÕes acerca de sua entrada e permanência no mercado de

kabalho, incentivando o espírito empreendedor e colocando a disposição de
tais pessoas um serviço de auxílio para capacitaçáo na abertura de pequenos
empreendimentos no mercado formal ou informal.

3-PÚBLICO ALVO
Jovens e adultos, beneficiários do projeto; totalizando 20 por turma

4-CARGA HORÁRIA

t46
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I
lvlinha tcasa
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A carga horária será de 30 horas.

5-METODOLOGIA

As inscrições serão realizadas no Plantão Social do PDST e em postos
credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com

o

perfil

sócio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e

7\,tq

fu»^

comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja). Tal procedimento
justifica-se no caso de procuras excessivas onde serão realizadas triagens que
darão prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos.

O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso, com toda
estrutura necessária e certificação.

Ao final do curso será realizado um testê diagnóstico para análise dos
objetivos alcançados

e

serão entregue certificados aos participantes com

freqüência Ígual ou superior a

7 5o/o

da carga horária total.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.
6-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
>

:

Apresentação do computador;

> Unidades de Entrada;

> Unidades de Processamento;
> Unidades de Saída;

> Equipamentos auxiliares;
> Cuidados ao kabalhar o Hardware;

> Montagem de oficinas;
L47
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> Eletrônica básica para informática,
> Cuidados ao comprar Peças;

<^1;
tl"fu'

> Sistemas;
> Computadores x Problemas;

> Princípios básicos para um bom profissional;
> Componentes básicos de um computador;
> Gabinete;
> Fonte de Alimentação;

>Placa-mãe;
> Processador;
> Cooler;
> Memórias;

> Disco rÍgido;
> Conexáo de Periféricos;
> Configuração e instalação de Placas de expansão e Equipamentos

perÍféricos;
> Manuseio de Placas;
> Montagem passo a passo;
> Manutençáo de Computadores;

1.48
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> Desmontagem de um computador;
> Manutenção para Componentes importantes;
> Problemas mais comuns.

3-'rb
À/jtu

7-DETALAMENTO DE CUSTO
MÊS 07 (ATIVIDADE

oí) cURSo DE MoNTAGEM E MANUTENÇÃO

DE

COMPUTADORES

sERV|ÇO DE TERCETROS

Curso de Montagêm

Unidade

e

Manutenção
de
computadores com material
completo,
instrutor

20

450,00

9.000,00

eceÉificação

"A turma terâ 20 alunos, O curso será realizado uma vez (lx)durante a
execução do projeto no mês 7. Valor de R$ 450,00 por aluno incluido
material e certiÍicação.
*O valor total do curso é
deR$

1

1.250,00.

EIXO ENCERRAMENTO DO PDST

MÊs os
MÊs 08 (ATTV|DADE 01)AçÃo DE ENGERRAMENTo E AVALIAçÃo Do
PDST
1

-

AÇÃO
Ação de encerramento do PDST do Projeto Teotônio Vilelal e ll

1.49
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2 _ OBJETIVO

Proporcionar aos beneficiários das 500 casas
descontração ao final do Teotônio Vilelal

e ll.

um momento

Esclarecer sobre

o final

de
das

atividade do Trabalho Técnico Social.

3- PÚBLICO ALVO
Os 500 beneficiários do Projeto Teotônio Vilelal e ll.
4

V't7

- CARGA HORÁRIA

/r;,u-

03 horas
5

- ATIVIDADES

/
/

Esclarecer sobre suas verdadeiras obrigaçóes com a comunidade;

Apresentar a avaliaçáo final do PDST (Quantidade de cursos,
quantidade de pessoas beneficiadas, quantos foram inseridos no
mercado de trabalho etc.)

/
/
r'
6

-

Apresentação dos gastos do PDST;
Despedida da equipe técnica;

PrepaÍaçâo do grupo para busca sua autonomia;

METODOLOGIA

A açâo está prevista para ser realizado com duraçáo de pelo menos 03
horas, em horário e dias a serem definidos posteriormente pela Coordenação.

No momento do encerramento será realizada uma pesquisa

de

satisfação para avaliarmos o desenvolvimento do Projeto Social e seu impacto
no empreendimento.

Esta atividade será regiskada por meio de fotos para ser anexada aos
relatórios parciais.

T.DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs 0E (AT|VTDADE 01) AÇÃo DE ENCERRAMENTo Do PDST

Carro

de som para

mobilização em dois dias

Hora

01

150,00

í 50,00

150

J@ Ê

i.

lvliÍrlaa (Casa
nlilrha \rlcla
Locação de tendas 6x6

Unidade

02

500,00

1.000,00

Lanche

Unidade

500

6,00

3.000,00

Apoio logístico

Pessoa

05

100,00

500,00

*O valor dessa ação R$ 5.812,50.

*Sendo realizado apênas uma vêz durante a execução do projeto.
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12-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

I

-
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TEOTÔNIO VILELA II

I

x

AÇOES
INFORMATIVAS

n la odê

m en to
Vioa.

I

I

I

X

,,e,

I
,|

POS.
CONTRATUAL
FORTALECIMENTO

condürutrÁnrô

Oficina de fortalecimêhb ê
organizaçáo comunitáÍia

(será executada pela
empresa licitada)
Palestra autoestima e afetividade

txo
PLANEJAMENTO E
GESTAO

X
1

x
1

Sêrhinário de côn scle

consumo e economia doméstica

1

(água e luz)
,l:,

'=.
"-Y)

t: tJ

FÉ

!.

it
,d

à

r

(

(.

153

DOORçAMENTO

.

FAMILIAR

(será executada pela
empre93;ligitadq)

Carnpanhâ,pÇ

(será exeôüta6a.pela
empresa licitadg)

I

I

T

I

í

tloÍa.Alternâtlli,,a

1

I
1
Í

1

I

AçOESSOCIOEDUCA
TIVAS
(será executada pela
emprêsa licitada)
SEGURANçA NO
ril!óYE!(será exçcutada pela;

I

Palestra Saúde.:do Homem

1

x

Gincana Cultural

1

Tomeiro de Futebol do Teotônio
Vilela ll

1

X
de

acidêntes no im6Vêl

1

I

GERAÇAO DE
TRABALHO E RENDA
(será executada pela

Curso de Manicure

x

Curso de Depilação

2

X
X

x

2
_'t

N.

e§

/,/

§§',

l-.§ur

-/_

f.

tO

(
1,54

empresa licitada)

Curso de Massagem Corporal
Modeladora
Curso de limpeza de pele

X

X

x

x

Curso de Massagem Relaxante
Curso de Salgados
Curso de Operador de Caixa

X

x
x
x

2

x

2

x

Curso de Montagem e Manutençâo
de Computadores

',"Í'l;,"

2

X

''..

QUANTIDADE DE
AÇÕÉS PoR MÊs

3

3

7

"As ações: Ações informativas: "Reunião de Fortalecimento Sobre Programa Minha Casa Minha Vida", ação Educação
Patrimonial:"Pelestra sobre educação patrimonial: uso do espaço, lazer e sociabilidade, serão atividades a serem

executadas pela Prefeitura de lmperatriz.
*E as demais atividades das macroações
serão executadas pêta empresa licitada como:Fortalecimento ComuniÉrio,
Planejamento e Gestão do orçamento familiar, Educação Ambiental, Educação para Saúde, Ações Socioeducativas,
Segurança no lmóvel, Geração de Trabalho e Rênda, Encerramento do PDST.
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l

Mâterlal de conrumo

I

Consultoía Técnica (instÍutor$ do cuíso, pâl€slÍanê)

(

- forceiÍlzad.

62,50

I

477,50

i.s.7so-

1_387,50

1000,00

1.000,00

Í.500.00

975.00

1.950,00

5.OO4,12

I

I

62.50

62,50

Malerial Gráfico (câÍtilhas, Íolders, baon€rs, câmisa, bonés.
cêrtilicados, ga.rafâ squezer, sacola§ peÍsonâtizâdâs)

=

LI
1.750,00

262,50

2 625,00

375,00

187,50

5.475,00

2.150,00

3 747 ,50

f-

l--

3.750,00

20.í75,00

147,50

187,50

937.50

rr

1.125,00

1 250,00

Curso do Massagêm Corporar Modoladorâ
Cuíso de Massagêm Relâxante

t--

çqqq de Salgados

Cuíso dê Monlagem e ManutenÉo de compurâdorês

20.000,00

7 000 00

7 000,00

14.000,00

I

t''

5.000,00

i--l
tt

I

6.250,00

6 250,00

12.500,00

í6.875,00

4.437.50

íí.250,00

11 250,00

I

i ,-.r.f

I

7.500,00

I

í6.000,00

ç

1.E75.00

1.875,00

1.675.00

1 875,00

í5.000,00

1875,00

1875,00

1.875,00

1.075.00

1 875.00

1.a75,00

16.000,0,

1.875.00

'1.875.00

1.875,00

1.875.00

1 875.00

1.E75,00

í5.OOO,ôà

Mobilizadoí Socjâl (01)

1.875,00

1 875,00

Auxiliaí Adninistratrvo (01)

1.675,00

1.875,00

í10

2.500,00

1.875,00

1.875,00

.1311!ô

2 500,00

..ooo.ool t r:13

1.875,00

.il

15.000,00

u.o*,*l

1.475,00

121ai;CD

7 500.00

5.000,00

Mobilizâdor Social (01)

I

7 500,00

I

s ooo,oo

'
;i\

I437,50

r.ooo,ool , ooo.ool

Assistente Social (Plantáo Sociat)

í5.000,00

7.500,00
10.000,00

I

Curso de Op€Íãdor de Caixa

625,00

10 000.00

Ciríso de DopilaÉo
Curso de Excelêncie êm Vendas

2.376,00

I

7.500.00

3.500,00

14.550,00

1.125,00

625,00

CuÍso de Limpeza de Pele

I

í2.806,62

750,00

I
'to.'t25.00

62.50

5.000,00

.

'

:is

Âir iti '.1:

§

\\)

HS)

,s7fÀloti

40.000,00

(->

r;

(

Ílratedal dê consumo

1.

50,00

úatâdal poÍrÍânênts

I

Consulloria Técnicá (instÍuloÍes de cuEo, paleslrante)

I

Transporle - Van
Lanche

2.400,00

CarÍo dê som
TÍansporte
MateÍial Gíáfico (cârtilhâs, Íoldeís, banneÍs, camisa, bonés.
ceítificados, garraÍa squezer. sacolas personalizadas)

600,00

Locâçáo de tenda
Apoio logistaco

Cursos de Limpeza de Pele
Curso de Pizzaiolo

Croídenador

II

il

Assistenle Social (Plantáo Socaal)
Mobilizador Social (01)

MobilizadorSocial (01)
Auxiliar Admioistrâtivo (01)

I

q

E-

UJ

§'ui

I

G)

q.

+

\r

Ao pl
' 'i i

I
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14. EQUIPE DE TRABALHO

Para a execução do PDST será necessário a seguinte equipe técnica:

Formação

Nome

""'atjÊ:

Acadêmica

n" I Número de Horas
ao
iaisponiliti.aaas

i

isituação Funcional

il
serviço

i ràiJí,Gõ:ã"orãü;(02) Agente Mobillzador

Socíal-acontratar(0í) Assistêntê
Administrativo

sociar

Ensino médio
completo ou
Superior lncompleto
Ensino Médio ou
Superior lncompleto

-li

recnico sociar

I

.

Agente
mobilizador social

I

I

Técnico do PDST

30h semanais

Técnico do PDST

40h sêmaners
l

Assistente

40h semanais

narinistratiro

Técnico do PDST

I

'O Assbtento Social tôÉ como atÍibuiÉo executar todaa as açõês do PDST, como elaboração ê onvio
dos Íelatório3 mensab para a Institulção Financeira, reallzar palestras, a ayaliação contínua e visitas
domiciliarcs ao6 beneÍiciário6 do Têotônio Vilola ll, d6ênvolvendo um acompanhamento sbtemático
de todas as

açõ§.

'

O Mobilizador Social terá como atividade reallzar visitas domlciliares, divulgar o pÍojeto, Íazer visitas
institucionals ê rêalizar a posqulsa de satisfação.

'O Assistentê Administrativo apoiará a equipê nas rotinas administrativas de todo o projeto social.

lmperatriz MA

Francisco de
Prefeito Munici

Andrade Ramos
de lmperatriz

17 11212018

l"ulv

Jaiíairia t-imá Ãraújo Ramos
Secretário'de Desenvolvimento Social

)
c lerismar P. Carvalho Soarês
Assistente Social - CRESS 2.710 - 2' Região

1,57
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ESTAIX) I)O MARANHÃO
PRI] F'I] ITTiRÂ NÍTJNIC IPA T- I)E I }I PERATRIZ
COM ISSAO PER}IANENTI] DT, LICITAÇAO

o.

"{oJ

PREGÃO PRESENCIAL N" O2O/20í9.CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz

A (o)
PREGOEIRO (A) MUNICIPAL
REF. PREGAO PRESENCIAL

O

NO

(l\IA),

de 2019

de

O2O/20í9.CPL.

abaixo-assinado, responsável

informar a Vs. Sas. que o Sr

legal pela Empresa
_, vem pela presente
é designado para

representar nossa empresa na Licitação acima referida, podendo assinar atas e
demais documentos, inteÍpor recursos e impugnaçôes, receber notificação, tomar
oência de decisões, assinar propostas e rubricar documentos das demais licitantes,
recorrer, desistrr da interposlção de recursos, acordar, formular lances verbars, enfim,
praticar todos os atos inerentes ao certame.
Alenciosamente.

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal
Com firma reconhecida em cartório

Rua Urbano Santos, 1657 - Juçara, lmperatriz/MA
cEP 55900-50s

I

21.

v

ESTADO DO MARANIIA()
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.:

PREFEITURA MUNICI PAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERNIANENTE I)E LTCITAÇAO

)

PREGÂO PRESENCIAL

NO O2O/2019

Jo.i6

. CPL

ANEXO ilt
(MINUTA DO CONTRATO)
CONTRATO

12019

NO

AOUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E
PRESTAçÃO OE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL
MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV EMPREENDIMENTO TEOTONIO VILELA I E

TEOTÔNIO VILELA

II

CONFORME

O

CONTRATO CAIXA ECONOMICA No: 324.14037 E 34.14141, TERIúO DE REFERÊNCIA E

PROJETO ESPECIFICO: PLANO

DE
DESENVOLVIMENTO SOCIO TERRITORIAL PDST, ENTRE SI CELEBRAM O MUNICíPIO

DEIMPERATRIZEAEMPRESA

, NA FORMA ABAIXO.

Ao(s)
dias do mês de _
do ano de 2019, de um lado, o MUNICíP|O DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF no 06.158.455/0001-16, localizado na Rua Rui Barbosa, no
201 , Centro, através do(a) Secretário(a) Municipal

-

bra si re ro
i

ss p^/A e do cpF/rv F

de CONTRATANTE e, do outro lado, a

(a)' as"rli?"5ll.j

empresa

estabelecida

n.o

!3;

"?,li::::,

na

,

fl"r'

ff;

"T:"
, CNPJ/IVIF

neste

ato,

portador do RG n.o
representada pelo, Sr
e do CPF/MF n.o
, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo
em vista o que consta no Processo n.o
e proposta
apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcriÇão na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo,
celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993,
mediante as cláusulas e condiçôes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente processo licitatório a Aquisição de material de consumo e
prestaÇão de serviços e manutenção de atividades do programa social minha casa
manha vida - PMCMV - Empreendimento Teotônio Vilela I e Teotônio Vilela ll conforme
o Contrato Caixa Econômica no. 324140-37 e 34.141-41, termo de reíerência e projeto
específico: PLANO DE DESENVOLVITVIENTO SOCIO TERRITORIAL
PDST
Processo n" 16.001.265120í 8- SEDES, e em conformidade com o Pregão Presencial
no 020/2019-CPL e seus anexos, que independente de transcriÇão integram este
instrumento para todos os fins
efeitos legais. O presente contrato está
consubstanciado no procedimento licitatório realizado na Íorma da Lei no 8.666, de 21
de .lunho de 1 993 e suas alteraçôes.

-

e

CLÁUSULA SEGUNDA. DAS OBRIGAçÕES DA CoNTRATADA

l.

Para

a

Referência,

execução dos serviços identificados como Objeto deste Termo de
Pessoa Jurídica contratada deverá obedecer rigorosamente às

a

Rua Urbano Santos, 1657 - Juçara, Imperatriz/MA
cEP 65900,s0s
22
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PREFEITURA MLTNICIPAL DE IN{PERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

JCAl
v

referencias do "Manual de instruções do Trabalho Social nos Programas e Ações do
I\Iinistério das Cidades" aprovado através da Portaria no2'1, de janeiro de 2014'
disponível no endereço www.ministériodascidades.gov.br;
ll. A Pêssoa Jurídica contrâtada deve possuir profissional com íormação e qualificação
compatíveis ao trabalho, para figurar como Responsável Técnico pela elaboração e
execução dos serviços- formação em ServiÇo Social ou Sociologia,
lll. A qualificação técnica dos profissionais prestadores de serviço e comprovaÇão de
experiência será representada mediante a apresentação de currículo, bem como a
suficiência da equipe para a execução do Trabalho Social;
lV. A Equipe Técnica dos profissionais do Teotônio Vilela I devera ser composta
minimamente pelos profissionais: 01 Coordenador das duas etapas do Teotônio Vilelal
e ll (que poderá ter formação em Serviço Social, Pedagogia ou Sociologia), 01
Assistente Social do PDST, 2 (dois) mobilizadores sociais (poderá ter nível médio) e 2
(dois) Estagiário de Serviço Social, todos os profissionais devem comprovar sua
íormação, experiência e habilidades em projetos de reassentamento,
habitacional/recuperaçáo de áreas degradadas.O coordenador terá como atribuição a
gestão das duas etapas do Projeto Técnico Social do Teotônio Vilela le ll, realizando
o acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução do PDST.
- O Assistente Social terá como atribuiçáo executar todas as ações do PDST, como
elaboraÇão e envio dos relatórios mensais para a lnstituição Financeira, realizar
palestras, a avaliação contínua e visitas domiciliares aos beneficrários do Teotônio
Vilela I, desenvolvendo um acompanhamento sistemático de todas as ações.
- O t\ilobilizador Social terá como atividade realizar visitas domiciliares, divulgar o
projeto, fazer visitas institucionais e realizar a pesquisa de satisfaçãoTeotônio Vilela Il.
- O Assistente Administrativo apoiará a equipe nas rotinas administrativa de todo o
projeto socialTeotônio Vilela l.
V. A Equipe Técnica dos profissionais do PDST Teotônio Vilela ll devera ser composta
minrmamente pelos profissionais: 01 Assistente Social, 2 (dois) mobilizadores sociais
(poderá ter nível médio) e 01 Assistente Administrativo (poderá ter nível médio) todos
os profissionais devem comprovar sua formação, experiência e habilidades em
projetos de reassentamento, habitacional/recuperação de áreas degradadas.
- O Assistente Social terá como atribuição executar todas as aÇões do PDST, como
elaboração e envio dos relatórios mensais para a lnstituição Financeira, realizar
palestras, a avaliação contínua e visitas domiciliares aos beneficiários do Teotônio
Vilela ll, desenvolvendo um acompanhamento sistemático de todas as açôes.
- O Mobilizador Social terá como atividade realizar visitas domiciliares, divulgar o
projeto, fazer visitas institucionais e realizar a pesquisa de satisfaçãoaos beneficiários
do Teotônio Vilela ll.
- O Assistente Administrativo apoiará a equipe nas rotinas administrativa de todo o
projeto socialdo Teotônio Vilela ll.
Vl. O Quadro Técnico terá estabelecidos suas atribuições e atividades, bem
como,suas respectivas formações profissionais, número de horas, valor da hora
técnica trabalhada e o valor total a ser pago por cada profissional, bem como a
designação do profissional que coordenara a execução do PDST do Teotônio Vilela I e
ll, íazendo o uso do mesmo valor e mesma composição da equipe contratada no
presente termo de referência.
Vll. A equipe executora do PDST deverá ter um espaÇo físico adequado às
necessidades, próximo ao empreendimento para a realização do Trabalho Social e do
Plantão Social, com objetivo de evitar o deslocamento das famílias. A empresa deverá
equipar este espaço com materiais permanentes, necessários à realizaçâo do
Trabalho Social, sem quaisquer ônus advindos dos recursos do Projeto, considerando
Rua Urbano Santos, 1657 - luçara, lmperatrizlMA
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que os recursos do FAR- Fundo de Arrendamento Social, Não podem ser destinâdos a
compra de equipamentos permanente. Este espaço físico deverá ser locado, se
necessário.
Vlll. Plantõês Sociais: A empresa contratada deverá realizar plantões sociais (em
dias fixos) dentro do empreendimento para a rcalizaçáo do Trabalho Social O Plantão
Social funcionará em local definido pela Equrpe Técnica do PDST funcionando de
segunda a sexta das 08:00 horas as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas. O plantão
servirá para acolher e realizar escuta sensível da população beneficiária, dando
informações e esclarecimentos sobre o andamento do pro.ieto social, sobre os direitos
e deveres de cada morador, atender e encaminhar as possíveis demandas, íortalecer
os laços de integração comunitária e realizar as inscriçóes dos cursos e
acompanhamentos dos mesmos.
lX. A Equipe Técnica da emprêsa contratada deverá registrar todo o processo de
execução do trabalho social desenvolvido com as familias, por meio dê fotos com
datas, ofícios, lista de presença em livro de ata em todas as reuniões realizadas, Íicha
de inscrição dos cursos ofertados, rêlatórios sociais, avaliaÇóes aplicadas com os
beneficiários, entre outros, a fim de comprovação da execução de Ob.ieto do Termo.
X. E de inteira responsabilidade da empresa contratada, obedecer e executar com
qualidade o que está estabelecida no Termo de Referência, no PDST, prezando pela
qualidade dos serviços prestados às famílias contempladas pelo programa.
Xl. A responsabilidade pela qualidade dos materiais fornecidos e dos serviços
executados da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de
readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecução do objeto relativo ao Trabalho Social.
Xll. Haverá possibilidade de reprogramações das açóes previstas no PDST, sempre
que o atraso e inviabilizar a execução das ações do Trabalho Social, no intuito de
compatibilizar o andamento dos trabalhos.
Xlll. Os custos do PDST deverão ser elaborados por atividades, em conformidade com
as metas estabelecidas, e que para cada atividade fique estabelecido qual produto
deverá ser entregue pra fins de com provação/pagamento de cada uma delas.
XlV. A empresa contratada deverá exercer rigoroso controle dos cumprimentos de
prazos e valores de acordo com o cronogramas de execução de atividades do PDST
vigentes e aprovados pela CAIXA-GIHAB;
XV. Prestar esclarecimentos devidos quando questionados pela Secretaria de
Desenvolvimento Sociâl -SEDES:
XVl. Apresentar o cronograma e planejamento mensal de atividades para em tempo
hábil fomentar a participaçáo dos beneficiários nas ações propostas através de
metodologia diversif icada;
XVll. Garantir o transporte para os participantes dos cursos de geração de renda;
XVlll. Fazer contato prévio com a coordenação da SEDES para a solicitação de
disponibilidade dos espaços para os cursos;
XlX. Participar das reuniões convocadas pela SEDES.
XX. Executar os serviços, objeto do presente termo com prazo de execução
imediato, a partir da data da Ordem de Serviço, na quantidade especificada e local
estabelecido;
XXl. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros,
mão de obra, garantia e todas as outras despesas decorrente da contratação.
XXll. A responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive os dêcorrentes de servrços ou aqursiçóes com vícios ou defeitos,
constatáveis.
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Xxlll. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor
competente, não eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao
cumprimento das obrigaçôes pactuadas entre as partes.
XXIV. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis epós a notificaÇão da Contratada, sob pena das
sanÇóes previstas no art.'8í na Lei 8.666/93.
XXV. O Contratado fica obrigado a apresentar no ato da assinatura do contrato a
planilha de preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante
vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato.
XXVI. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis
trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
XXV|l. Manter durante a execução do contrato, em compatibalidade com as obrigaçóes
por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas nesse termo,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante.
XXV|ll. Comunicar à fiscalizaÇão da contratante, por escrito, quando verificar
quaisquer condiçóes inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que
possam prejudicar a perfeita execução do objeto.
XXIX. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execuÇão
do contrato.
XXXI. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Secretaria de
Desenvolvimento Social e Serviços Públicos ou a terceiros, decorrente de culpa ou
dolo durante a execução deste Contrato.
XXXll. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, não transíere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por
seu pagamento;
XXXII!. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, seguros mãode-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contrataçáo:
XXXIV. Executar os serviços, objeto do presente termo com prazo de execuÇão
imediato, a partir da data da Ordem de Serviço, na quantidade especificada e local
estabelecido;
XXXV. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
caracleriza o descumprimento total da obrigaÇão assumida, sujeitando-se às
penalidades legalmente estabelecidas;
XXXVI. Executar íielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avenÇadas e as
normas da Lei 8.666/93, respondendo pelas consequências de sua inexecução total
ou parcial;

CLÁUSULA TERcEIRA - DAS oBRIGAÇÕes

oo coNTRATANTE

l. Disponibilizar, tempestivamente, as informaçôes e condiçôes necessárias para o
bom desenvolvimento dos serviços objeto deste Termo de Referência;
ll. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no
cumprimento do contrato, visando a sua regularização.
lll. Realizar a supervisão da execução do Projeto de Trabalho Social e Plano de
Desenvolvrmento Sócio Territorial.
lV. Analisar e deliberar, em conjunto a CAIXA-GIHAB sobre os pedidos de
reprogramação das atividades.
V. Acompanhar a execução dos serviÇos.
clÁusuLA QUARTA - Do pREÇo

E DAs coNDtÇÕES DE PAGAMENTo

Rua Urbano Santos, L657 - )uçara,lmperatriz/MA
cEP 65900-505

0
25

,f.,

ESTADO DO MARANHÂO

^2or

PREFEITURA MUNICIPAL DE I\IPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇA0

àt

l. O valor estimado da aquisição dos alimentos fora estipulado em R$ 551 .965,36
(Quinhentos e cinquenta e um mil novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e
seis centevos), conforme pêsquisa efetuada no mercado, a corÍü por conta dos
recursos.

ll. No preço, resultante da proposta vencedora da licitaÇão, incluem todas as despesas
com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos eventualmente incidentes
sobre os serviÇos.
Pela efetiva execuÇão dos serviços e pelo exato cumprimento
assumidas, na forma do Edital de Licitação, a preíeitura eíetuará

das obrigaçôes

o pagamento à
contratada conforme previsto no contrato de prestação de serviços, mediante a
apresentaçáo dos produtos e após a aprovação dos mesmos pela CAIXA.
lll. Correrão por conta exclusiva da contratada todos os trrbutos devidos sobre as

obrigações decorrentes do objeto deste Edital, bem como as contribuiçóes a
Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e acidentes de trabalho,
emolumentos e outras despesas que se faÇam necessárias à execução dos serviços
contratados, ressalvadas as despesas decorrentes da execução do Projeto Técnico de
Trabalho Social.
lV O valor estimado para execução do Projeto de Trabalho Técnico Social será de R$
de R$ 55í.965,36 (quinhentos e cinquenta e um mil novecentos e sessenta e
cinco reais e trinta e seis centavos), que deverá ser aplicado mediante cronograma
físico-financeiro aprovado e todas as despesas efetuadas deverão ser comprovados
mediante notas fiscais e recibos condizentes com cada despesa.
V O repasse das parcelas ocorrerá de acordo com o cronograma de desembolso
íísico-financeiro aprovado (parte integrante do PDST a ser apresentado), em total
conformidade com as metas, produtos e prazos estabelecidos, contendo em 08 meses
as atividades a serem desenvolvidas. O repasse ocorrerá mediante a apresentaÇão do
Relatório e seus anexos. O Relatório de Acompanhamento de Trabalho Técnico
Social - O Relatório de Acompanhamento de Trabalho Social visa comprovar a

realização das atividades conforme previstas no Projeto, bem como justificar a
impossibilidade de realização e a avaliação da efetividade das ações para que, se
necessário, reprogramá-las. O Relatório, conforme modelo disponibilizado pela
GIHAB, deverá conter os seguintes documentos em anexo: Relatório Social, registro
fotográfico com data, lista de frequência, cópia da ata de reunião (se houver),
avaliação das atividades desenvolvidas, fichas de registro de acompanhamento
individual das famílias, cópia do material de divulgação utilizado, material didático e
outros documentos relacionados à execução do Trabalho Social. ou seja, no relatório
social mensal serão registradas todas as atividades realizadas constantes no projeto,
as que foram realizadas e as que não foram possíveis de Íealizar no mês previsto,
com suas respectivas justificativas, onde deverá também, prever no relatório uma data
para realizar as açóes que não foram cumpridas. Além de conter tudo que aconteceu
no empreendimento durante o mês, referente ao Trabalho Social, o Relatório ainda
deverá conter:

Vl. A metodologia utilizada nas atividades, número de participantes,
envolvidos, resultados alcançados

e

parceiros

sua correlaÇão com os objetivos específicos

previstos no PTS e no PDST;
Avaliação das atividades pela comunidade e pela equipe executora;
Despesas do período em referência;
fl assinatura dos responsáveis técnicos da Pessoa Jurídica executora do
trabalho, em coniunto com representantes da Prefeitura Municipal de lmperatriz.

.
.
o

Vll. Destacamos que os materiais a serem produzidos (folders, cartilhas, outros)

I
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deverão ser adequados ao público a que se destina, em termos de linguagem e
atratividade. Os Relatórios de Acompanhamento do Trabalho Social deverão ser
preenchidos e entregues impreterivelmentê até O 50 DIA ÚTlL DE CADA MÊS.
Após a assinatura do contrato, o repasse das parcelas poderá sofrer alteraÇões, de
acordo com a execuçáo das atividades.
cLÁUSULA QUINTA- DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
l. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da Contratada e a retribuição da AdmrnistraÇão pera a justa remuneração será
efetuada a manutenção do equilíbrio econôm ico-Íinanceiro inicial do contrato, na forma
da alírrea "d" do Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.

ct-Áusuta sexrA - DAS PENALTDADES
| - A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato previstas nos art. 86 e 87 da

Lei no 8.666/93, fixa-se em 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
ll - A contralada, pela inexecução, parcial ou total, ou atraso injustificado ficará sujeita
à aplicação das sansôes administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93.
lll - Ocorrerá a rescisão contratual nos casos previstos nos incisos do art. 78, da Lei
8.666/93. bem como aos efeitos constantes nos arts. 79 e 80, da referida Lei.

CLÁUSULA SETIMA

-

DA

uGÊNcIA Do coNTRATo

L O prazo para execução dos objetos neste termo é de 12 (doze) meses, sendo
obrigatoriamente 08 meses para execução das açóes do PDST, período que deverá
estar explicitado no Cronograma Físico/ Financeiro do PDST.
Í1. A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admitida nas
condições estabelecidas no parágrafo 1o, incisos I a Vl, Art. 57 da Lei No 8666/93.
lll. As Condiçôes de reajuste, repactuaÇôes, equilíbrio econômico-financeiro, rescisão,
sanções e as demars normas deste termo de referência, deverão constar em cláusulas
da minuta do contrato
CLÁUSULA OITAVA- DAS DESPESAS

l.
As despesas decorrentes da aquisição de material de consumo do presente
Termo de Referência foram estimadas em R$ 55í.965,36 (Quinhentos ê cinquenta e
um mil novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos
[.
Valor Dota oO
mentária Teotônio Vílela I
Unidade Orçamentária. I6.001 08 482.0032.I 301
Ficha
Fonte
Projeto/ Atividade: Minha Casa Fvtnha Vida - PIvICIVV
(Empreendimento Teotônio Vilela l) Plano de Desenvolvimento
Socioterritorial - PDST)
3.3.90.30.99
lvlaterial de Consumo
1599
0034
I

3 3 90.30.99

Ivlaterral de Consumo

Unidade Orçamentária: 1 6.001.08.482.0032. 1 301
Projeto/ Atividade: [\/inha Casa Ít/inha Vida - PMCMV
(Empreendimento Teotônio Vilela l) Plano de Desenvolvimento
Socioterritorial -PDS r)
?20n200ô
Outros Serviços de terceiros - Pessoa JurÍdica
?20n2000
Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

-

Rua

U

3646

00í

Ficha

Fonte

1600

0034

3641

001
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mentária Teotônio Vilela ll
lll. Valor Dota oO
Unidade Orçamentária: 1 6.001.08.482.0032. 1 30'1
Projeto/ Atividade: Minha Casa Minha Vida - PMCMV
(Empreendimento Teotônio Vilela ll) Pleno de Desenvolvimento
Socioterritorial -PDS

\02?t,

E cha

Fonte

3 3.90 30 99

lvlaterial de Consumo

1599

0034

3.3.90.30 99

lvlaterial de Consumo

3646

001

Unidedê Orçamêntária: I 6.00í.08.482.0032.í 301
F cha
Projeto/ Atividade: Minha Casa Minha Vida - PMCMV
(Empreendimento Teotônio Vilela ll) Plano de Desenvolvimento
Socioterritorial -PDS
3.3 90 39 99
Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica i 1600
2 ? On 'lo oo
Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
3647
CLÁUSLA NoNA

-

Fonte

0034
001

Do PRAzo DE INícIo DA ExEcUçÃo E FoRNEcIMENTo

l. O Prazo de execução do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial - PDST será de
08 (oito) meses, de acordo com o Cronograma do Termo de Referência. Todas as
atividades deverão ser registradas com fotos, atas, Iistas de presença e outros
documentos considerados pertinêntes.

CLÁUSULA DÉCIMA
CONTRATO

- Do ACoMPANHAMENTo E

DA FISCALIZAÇAO

DO

l. A FISCALIZAÇÃO da execução dos serviÇos será feita pela SEDES, através de seus

representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir
rigorosamente os detalhes executivos, o Termo de ReÍerência, Projeto de Trabalho
Técnico e Social, os prazos, as condições do Edital, a PROPPOSTA DE PREÇOS e as
disposições do Contrato.

ll. A Secretaria de Desenvolvimento Social designará através de portaria o seu
representante na qualidade de fiscal, para recebimento e atesto do trabalho
executado, objeto deste Contrato, Trabalho Social, para acompanhar o processo de
fiscalização do contrato, até a prestação flnal do serviço, ou outros representantes,
especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados
na forma do Artigo 67,§ 1o e 20, da Lei no 8.666, de 21.06.93.
lll. Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, todo e
qualquer caso singulâr, duvidoso ou omisso náo previsto no Edital, no Termo de
Referência, Projeto de Trabalho Técnico e Social, nos Detalhes Executivos, nas Leis,
nas Normas da SEDES, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma,
se relacione, direta ou indiretamente, com os serviços em questão e seus
complementos, ouvida a autoridade do órgão.

lV As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou
comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes a AdministraÇão.
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V. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros,
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados
ou prepostos.
§1o - Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇAO:
o
fi pessoa designada em portaria fará o acompanhamento sistemático da
execução das atividades do Trabalho Social, será informado com antecedência das
atividades a serem realizadas.
.
Possuir graduação em Serviço Social ou Pedagogia com experiência de prática
profissional em ações socioeducetivas em intervenÇóes de habitação.
.
Comunicar à Contratada. através do fiscal designado, qualquer
problema quê ocorra durante a execuÇão dos serviÇos;
o
Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado no cronograma anexo ao
termo de referência:
.
Fornecer atestados de capacidade técnica quando so citado, desde que
atendidas as Obrigações Contratuais;
o
lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o
recebimento e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso;
.
Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes da execução do objeto deste Termo de Referência, para que sêjam
adotadas as medidas corretivas necessárias;
.
Exigir o cumprimento de todas as obrigaçôes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta,
o
Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada;
o
NotiÍicar prevramente à Contratada, quando da aplicação de penalidades;
.
Relatar oportunamente a SEDES ocorrência ou circunstância que acarretar
dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relaçáo a terceiros.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. DA RESCISAO DO CONTRATO
l.A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no 8.666/93, de 21106193.
CLAÚSULA DECIMA SEGUNDA

-

SUBcoNTRATAçÃO

l.O contratado náo poderá cedeq sub-rogar, parcial ou totalmente os servlços objeto

deste Contrato por não haver respaldo legal, poderá, no entanto, subcontratar
mediante prévia autorização, por escrito, observando-se, quando concedida
autorizaÇão para subcontratação, celebrar com terceiro a que!"n subcontratar, Contrato
com inteira obediência aos termos do Contrato original firmado com a SEDES e sob a
sua inteira em exclusiva responsabilidade e não poderá ultrapassar do valor do objeto
contratado, na íorma determinada pela SEDES.

CLAÚSULA DÉcIMA TERcEIRA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz/MA, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos
da execução deste Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, a.lustado e contratado, é
lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Rua Urbano Santos, 7657 - )uçata, lmperatriz/MA
cEP 65900 505
29

t

TISTADO DO MARANHÃO

,*..

PREFEITURA NIUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE I,ICITA(]AO
lmperatriz (tVlA),

_

de

de 2019.

CONTRATANTE
Secretária À/unicipal

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS

CPF

CPF

Rua Urbano Santos, L657 - JuçaÍa,lmperatriz/MA
cEP 65900-505

(
30

ESTADO I)O MARANHÃO
PREFETTU RA MTINICIPAL DE I N{PERATRI Z

*.',

r*i

' AoJt,

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇA0

pREGÃo PRESENctAL N" 020/2019-cpL
ANEXO ]V

MoDELo DE DECLARAÇÃo oe curupRrMENTo Do rNc. v Do ART. 27 DA LEt
8.666/93

oeclaRaÇÃo

Empresa)_,
por intermédio do seu

(Nome da

inscrito no CNPJ/[rilF sob

representante

#"JÊ3"L*1Tfi'fi

,l""

legal o(a)

J3"J133ffi

?

no

S(a)

*

";; v.

" de
27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27
outubro de í999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva. emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

(

)

(data)

(rêpresentante legâl)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Rua Urbano Santos, 1657 - Juçara, lmperatriz/MA

h\

cEP 65900-505
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ESTADO DO MARANHÃO

*,

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL

NO

Aeo?6

O2Ol2019-CPL

ANEXO V

MoDELo DE DEcLARAçÃo oe ctÊNcta E cuMpRtMENTo Dos REeutstros
DE HABILITAÇÃo

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão
Presencial n' 020/2019-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz, e
conforme exigências legars, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaÇão.
A presente declaração é feita sob as penas da Lei

lmperatriz(ÍVlA),

_

de

de 201 9

Representante Legal da Empresa

Rua Urbano Santos, 1657 - iuçara, lmperatriz/MA

h

cEP 65900-505
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