
 

ANEXO I – PLANO DE TRABALHO 

 
 

1.IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

Associação de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais - SHINE  

 

CNPJ: 02.873.268/0001-63 

ENDEREÇO COMPLETO: Rua: Benedito Ferreira  de Freitas  n° 605   Bairro: Cidade Vergane 

 

TELEFONE: (35)3423-4828   E-MAIL: 

shinebrilhe@hotmail.com 

BANCO:  

104  

AGÊNCIA:0147 CONTA ESPECÍFICA:  

003 / 3708-1 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Ana Lilian Carvalho 

FUNÇÃO: Presidente RG: MG15.170.727  SSPMG CPF: 081.529 .466-21 

ENDEREÇO COMPLETO: Rua: Edson Faria  da Silva , 230,  Altaville            Pouso Alegre- MG. 

TELEFONE: (35)3425- 6530 CELULAR: (9)9185-1303 E-MAIL: analilian_cpa@hotmail.com 

 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA  

A Associação promove um projeto de atendimento a usuários em situação de vulnerabilidade social, 

proporcionando um melhor atendimento, assegurando assim o direito das pessoas com necessidades especiais e a 

sua reabilitação, no seu próprio ritmo, á sua maneira e por seus próprios meios, em local apropriado, denominado 

de Centro de Pesquisa e Atendimento Especial, aos Portadores de Necessidades Especiais, como forma de enaltecer 

a fraternidade, a filantropia e a cidadania em todas as suas modalidades. 
 
 

3. DESCRIÇÃO DE METAS 

 Ofertar atendimento ás pessoas de necessidades especiais;  

 Além de todo trabalho desenvolvido por profissionais da saúde de reabilitação ainda oferece cuidados na 

área social como: Psicologia e acompanhamentos por Assistente Social às pessoas carentes de Pouso 

Alegre; 

 Famílias assistidas em situação de vulnerabilidade social recebem como auxilio para a sua 

alimentação cestas básicas doadas pela instituição; 

 Socialização promovendo a reintegração social com lazer diversificado e especializado; 

 Manter o projeto social que visa o atendimento a pessoa com necessidades especiais melhorando a 

qualidade de vida do usuário de forma gratuita.  

 
 
 

4. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS 

I - Remuneração dos profissionais e funcionários: Auxiliar de Serviços Gerais, Caseiro, Psicopedagoga, 

Terapeuta ocupacional, Secretaria, Assistente Social. 

Rescisões e encargos sociais e reserva para 13º salário e férias. 

 

II - Manutenção e conservação de equipamentos necessários: tintas diversas, graxas, óleos, entre outros. 

 

III –Aquisição de material de limpeza diversos : vassoura, rodo, pano de chão, pá de lixo, sabão em pó, sabão 

em barra, multiuso, bombril, esponja, álcool, desinfetante, cloro, saco de lixo, luva para limpeza, papel toalha, 

dentre outros; 

 

IV - Despesas com serviços essenciais: Energia elétrica, água e esgoto, serviços de comunicação. 

 

V - Aquisição produtos de higiene pessoal: aquisição de produtos de higiene pessoal destinados ao 

funcionamento da Instituição: sabonete líquido, álcool em gel, álcool liquido, papel higiênico, papel toalha, entre 

outros produtos. 

 



VI - Materiais descartáveis: copos, pratos, garfos, colheres de diversos tamanhos e guardanapos. 

 

VII -Alimentação em geral e para montagem de cestas básicas: Pó de Café, açúcar, bolacha diversas, arroz, 

feijão, óleo, farinhas de trigo, de milho e de mandioca, alho, cebola, macarrão, extrato de tomate, refrigerante, suco, 

achocolatado, café, maionese, bolachas, temperos, ovo, coco ralado, milho verde, azeite, azeitona, gelatina, 

margarina, manteiga, leite, pão, dentre outros; 

- Aquisição de legumes, verduras e frutas em geral; 

 
A previsão anual de receitas é de R$ 40.000,00 ( Quarenta mil reais), repassados em parcelas iguais mensais. 

A previsão de despesas é de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), conforme descritas neste Plano de trabalho. 

 
 
 

5. FORMA DE EXECUÇÃO 

 Manter a qualidade do serviço ofertado pela Associação; 

 Atendimento aos usuários ( 0 a 60 anos) conforme especificação do projeto social; 
 
 

6. AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

Através da contemplação do projeto social, a associação poderá continuar a desenvolver seu trabalho de 

forma a garantir a integração do indivíduo com deficiência, no meio onde vive e com a comunidade 

promovendo a socialização do mesmo. 
 

DATA E ASSINATURA 
 

Pouso Alegre, 27 de junho de 2018. 

 

 

 

____________________ 

  Ana Lilian Carvalho 

Presidente 
                                         
 

 

 

 

       
       

       
       


