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PLANO DE TRABALHO

DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVll- OSC

Razão Social: ASIMD-Assistência Social Irmã Maria Dolores
Nome Fantasia: ASIMD- Assistência Social Irmã Maria Dolores
CNPJ: 50.938.877/0001-04
Data de Fundação: 01/06/1984
Cartório de Registro: 1º Cartório de Registro de Títulos e Documentos
Registrado sob nº 45.212
Endereço: Rua Vera Cruz,386
Bairro: Jardim Hollywood Município: São 8ernardo do Campo
CEP: 09.608-100 Telefone: (11) 4173-2636
E-mail: asimd@asimd.org.br
Nome do Representante Legal: Adelva Seixas Magro
Cargo: Presidente

FINALIDADE ESTATUTÁRIA DA OSC

Associação de direito privado, filantrópico e cultural, sem quaisquer fins econômicos, com prazo de
duração indeterrninado, No desenvolvimento de suas atividades observa os princípios da legalidade, _
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará nenhuma
discriminação de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, prestando
serviços gratuitos e permanentes.

OBJETO DA PARCERIA

Repasse destinado à aquisição de veículo automotor a ser utilizado exclusivamente no apoio, fomento e
desenvolvimento das atividades da Entidade

CONTEXTUALlZAÇÃO

A ASIMD - Assistência Social Irmã Maria Dolores, é uma Instituição sem fins lucrativos, criada em 1984 com o
objetivo de atuar na assistência social, em conformidade com os preceitos abordados pelas SUAS. Para
tanto, a ASIMD executa projetos, que visam prestar atendimento continuo à família, criança,
adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade e risco social, buscando principalmente o
fortalecimento de vínculos familiares.
No início, dirigia seus trabalhos às gestantes ministrando conhecimentos de planejamento familiar é
puericultura. Com o tempo, foram acrescentados cursos anuais de crochê-linha, crochê, lã e pintura em
tecido.
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Foi criado o projeto creche - Creche Maria Dolores, no ano de 1987, em um imóvel cedido pela FUBEM,
hoje Fundação Criança de São Bernardo do Campo. Em 2005 foi concedida à Creche Maria Dolores pela
Secretaria de Educação e Cultura do Município de São Bernardo do Campo, o título de Escola de Educação
Infantil. A creche teve as suas atividades encerradas no ano de 2014.
Em relação aos serviços socioassistenciais, a partir de março de 2003, a instituição passou por uma
grande reformulação, em relação aos atendimentos prestados. Entre os anos de 2004 e 2007, ocorreram
várias reestruturações nos cursos ministrados, com o cancelamento de alguns e a introdução de outros.
A partir do ano de 2012, a ASIMD passa atuar no bairro Batistini e bairros entorno: Jardim Senhor do
Bonfim, Parque das Garças e Vila União todos localizados na periferia de São Bernardo do Campo com
atividades voltadas para crianças e adolescentes, adultos, idosos e famílias. O trabalho consiste em
oficinas culturais, de geração de renda e lazer.
Entre os projetos atuais na organização estão o Projeto Convivência voltado para crianças e adolescentes
de 06 a 17 anos, o projeto oferece oficinas de capoeira, percussão, hip-hop, ballet, teatro, circo-aéreo,
orientação para o primeiro emprego, futebol de salão e voleibol. Para a faixa etária de 18 a 59 anos temos
o Projeto Faça Acontecer, consiste em oficinas com foco em geração de renda, como: auxiliar de
cabeleireiro, depilação, manicure, artesanato em geral, artesanato em barbante, pintura em tecido e
auxiliar de cozinha. Para a terceira idade oferecemos o Projeto Alegria de Viver oficinas de dança e
customização.
Os projetos têm proporcionando a convivência comunitária e o fortalecimento de vínculos familiares,
contribuindo para a redução das desigualdades sociais, índices de criminalidade e evasão escolar.

META QUALITATIVA ESTRATÉGIAPARA
(descrição do objetivo que se ALCANCE DA META PARÂMETRO PARA AVALIAÇÃO (indicador

pretende alcançar com a aplicação (descrever quais ações serão para mensuração do cumprimento da meta)
do recurso) desenvolvidas)

Proporcionar facilidade no
Aquisição de veículo Documentos fiscais a serem apresentados na

atendimento às atividades
automotor, documentado prestação de contas, bem como

estatutárias da instituição.
e emplacado para o identificação visual do veículo e contrato do
exercício corrente. seguro.

ETAPASOU FASESDA EXECUÇÃO

O valor repassado será obrigatoriamente empregado para execução da despesa prevista no presente
plano de trabalho.

O valor será repassado em uma única parcela em até 15 dias da assinatura do Termo de Colaboração.

MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO

c
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A Comissão de Monitoramento e Avaliação promoverá o monitoramento e fiscalização da parceria, após 6
meses da entrega do veículo, se os mesmos permanecem com identificação visual e no seguro. Após a
primeira verificação, serão realizadas novas vistorias anualmente, até o final do prazo de 5 anos. Cada
vistoria será registrada através de relatório específico e anexado ao relatório final, após os 5 anos da data
de assinatura do Termo de Colaboração. A entidade apresentará Nota Fiscal de compra somente uma vez
no ato da Prestação de Contas e anualmente o documento de renovação do seguro.

o Departamento de Orçamento e Controladoria da Secretaria de Finanças efetuará a análise financeira da
prestação de contas, correlacionando as receitas e despesas apresentadas, e verificando quanto ao
atendimento da legislação pertinente.

PRESTAÇÃODECONTAS

Para prestação de contas, serão apresentados os documentos de acordo com o termo de colaboração e a
legislação vigente. ~

A falta da entrega da prestação de contas nos prazos estabelecidos resultará na imediata suspensão do
próximo repasse programado, sendo efetivado somente após a total regularização.

A presente parceria deverá ser executada com estrita observância das cláusulas
pactuadas, sendo vedado:
I - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;
II - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos
vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de
diretrizes orçamentárias.
III - realizar despesa em data anterior e posterior à vigência desta parceria;
IV - realizar despesas com multas, juros, taxas ou mora, inclusive referentes a
pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos e a título de taxa de
administração; e
V - utilizar o recurso para pagamento de empregados da entidade vinculados à
execução de outras parcerias firmados com esta Municipalidade ou com demais
Entes Públicos, previstos nos respectivos Planos de Trabalho.

PLANO PREVISTODEAPLlCAÇAO DOS RECURSOS
DESCRiÇÃODA DESPESA VALOR

CAPITAL- Aquisição de veículo R$ 37.000,00
CUSTEIO- Documentação e emplacamento R$ 3.000,00

TOTAL: R$ 40.000,00 'o:
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ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE

NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): Município de São Bernardo do Campo - Fundo Social

de Solidariedade do Município de São Bernardo do Campo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASIMD - ASSISTÊNCIA SOCIAL

IRMÃ MARIA DOLORES

NOME FANTASIA:

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 27/2019-FSS

OBJETO: A presente parceria tem por objetivo fornecer subvenção social para despesas

de custeio, visando melhoria no atendimento da comunidade, nos termos detalhados no

Plano de Trabalho aprovado.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
eletrônico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nO 01/2011 do
TCESP;

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
nO709, de 14 'de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente if
publicação; ry

~
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b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: São Bernardo do Campo, 16 de outubro de 2019.

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO QUE ASSINOU O AJUSTE:

Nome: CÁTIA MARIA DE FARIA ALMEIDA

Cargo: Secretária e Ordenadora Principal - Gestora da Parceria

Fundo Social de Solidariedade

CPF: 026.259.876-00 RG: 34.491.140-8

Data de Nascimento: 21/04/1976

Endereço residencial completo: Rua Brasílio Machado, 533 - Centro - SBCAMPO.

E-mail institucional:catia.almeida@saobernardo.sp.gov.br

E-mail pessoal:catiamaria28@gmaíl.com

Telefone: (11) 2630-405~ ,t: _
Assinatura: ~l.I&t\~~~.:....::.t-,-,-,-----

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Alexandre Alberto de Meio

CPF: 093.372.778-08

RG: 17.594.827-6

Data de Nascimento: --=--=--- __ -., __ -+--_.,.---_----,......-_..----.-+-_-'-- __

Endereço residencial completo: rr:-_---'-...,...-~.!I...-_~~:...=.'--!....__ i 20-_~---,-__
E-mail institucional: --==-0-=5'>:....;· (~Vn--..:J~+___r;~:....:....".~....::....:..~....,....----------_

E-mail pessoal: .....!..l..~(()..~-..:...;V\M!:....:..:::::.:....:~=:::....-~~~~~....:.....:=__ _

Telefone (s): 411-6 2630

Assinatura: ------.....J,.-<::::.....jH~~--------------


