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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO   

Processo n° 004/2017 

Referência: TERMO DE COLABORAÇÃO 

Base legal: Lei Federal nº 13019/14 e respectivas alterações, da Lei Orgânica do Município e do Decreto Municipal nº 3.427 de 12 de dezembro 

de 2016 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, celebram o presente Convênio. O regime jurídico que trata o presente 

Termo, tem como fundamentos e diretrizes fundamentais, no que couber às normas regidas pelos Art. 5º e 6º da Lei Federal 13.019/2014 e suas 

alterações.  

 

OSC parceira: Fundação José Lazzarini 

CNPJ: 05.774.744/0001-87 

Endereço: Rua Celso Garcia, 157 – Centro, Batatais-SP. 

Funcionamento: De segunda à sexta-feira das 7:30 as 11:00 e das 13:30 às 17:00 horas. 

 

Finalidade Estatutária: 

Art. 1º - A Fundação José Lazzarini é pessoa jurídica de direito privado, com finalidade cultural, educacional e de assistência social, sem fins 

econômicos, com sede foro no Município e Comarca de Batatais, Estado de São Paulo, estabelecida na rua Celso Garcia, 157, bairro Centro, 

Batatais-SP e estando com seus programas e projetos situados em: Projeto Comunidade do Pão – Rua Antônio Dal Picolo, 500, Alto do 

Cruzeiro, Batatais-SP; Projeto Campinho em Movimento - Rua Antônio Dal Picolo, 500, Alto do Cruzeiro, Batatais-SP; Escola de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental “Campinho da Paz” - Rua Antônio Dal Picolo, 500, Alto do Cruzeiro, Batatais-SP; Programa 
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BATEA (Batatais Educação Ambiental) – Rua Vereador Alfeu Gasparini, 220, Central Park, Batatais-SP; Projeto Social Pinóquio - Rua 

Celso Garcia, nº 157, bairro Centro, Batatais-SP, instituída por escritura pública registrada no Oficial de Registro de Títulos e Documentos e 

Civil de Pessoa Jurídica de Batatais, será regida pelas disposições do presente estatuto, bem como pelos regimentos e deliberações aprovadas pelos 

órgãos competentes e disposições legais que lhe forem aplicáveis. 

 

 Objeto da parceria:  

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV para crianças e adolescentes de 12 à 14 anos e 11 meses. 

 

Objetivo Geral: 

Contribuir para o desenvolvimento das potencialidades das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal e social 

através de atividades artísticas, culturais e informacionais. 

 

Objetivos Específicos:  

• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, 

solidariedade e respeito mútuo; 

• Buscar alternativas socioeducacionais a fim de proporcionar às crianças e adolescentes o conhecimento sobre seus direitos sociais e 

individuais e sobre os serviços disponíveis na rede social; 
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• Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento de 

vínculos familiares e sociais; 

• Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência 

familiar e comunitária; 

• Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional. 

• Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para compreensão crítica da realidade social e do 

mundo contemporâneo; 

• Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, 

a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. 

• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o 

desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã. 

• Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do 

trabalho e competência especificas básicas; 

• Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, em especial, das pessoas com deficiência, assegurando o 

direito à convivência familiar e comunitária; 

• Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social nos territórios; 

• Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, 

contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos; 
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• Promover o alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social; 

• Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social 

 

Período de Execução: 12 MESES 

 

Tipo da Parceria: ( X  ) Colaboração (    ) Fomento (    ) Cooperação  

 

Valor total do repasse: 2017 R$ 72.583,38 Municipal 

Valor total do repasse: 2017 R$ 48.068,20 Estadual 

 

Descreva como o projeto está se relacionado com o público alvo, qual foi o impacto do benefício social obtido até o período:  

O Projeto Social foi criado para atender crianças e adolescentes, considerando o público alvo conforme Resolução CNAS nº 01, de 21 

de fevereiro de 2013. 

O impacto do benefício social obtido no ano de 2017, foi assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes atendidos, bem como, de 

seus familiares. Buscamos alternativas socioeducativas a fim de proporcionar às crianças e aos adolescentes o conhecimento sobre seus direitos 

sociais e individuais e sobre os serviços disponíveis na rede social; complementamos o trabalho social com famílias; contribuímos  para a 

inserção, reinserção e permanência no sistema educacional; conseguimos favorecer  o desenvolvimento de atividades intergeracionais, 
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Descrição das Atividades e Metas estabelecidas: 

(Se as atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, 

indicando análise quantitativa e qualitativa do cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas). 

 

Meta Atividades Indicadores Qualitativo  

 

Unidade de Medida 

Observação 

Resultados 

Previstos 

Resultados 

Esperados 

Razões da não 

consecução ou 

extrapolação das 

metas pactuadas 

propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários; ampliamos o 

conhecimento das crianças e dos adolescentes, bem como estimulamos o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e 

propiciamos sua formação cidadã; promovemos acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social nos 

territórios e por fim, promovemos o alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social, como também, 

propiciamos vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social. 

Todo benefício social obtido no Projeto deu-se pelo trabalho social realizado pela entidade, pois, nossa prioridade são as crianças, 

adolescentes e suas famílias.  
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Atender os 

encaminhamentos do CRAS 

e CREAS 

Acolhimento e 

atendimento do 

encaminhamento, através 

de triagens psicossociais. 

Melhora na 

referência e 

contrareferência; 

 Discussões de 

casos com a rede 

socioassistencial.  

Não houve 

melhora na 

referência e 

contrareferência 

da rede; 

continuamos 

recebendo 

encaminhamentos 

que não estavam 

de acordo com o 

serviço ofertado 

pela Entidade; 

As discussões de 

casos 

aconteceram via 

telefone.  

Os 

encaminhamentos 

continuaram a ser 

recebidos em 

desacordo com o 

serviço ofertado. 

Algumas  

dificuldades foram 

apresentadas nessa 

meta, pois a rede 

socioassistencial 

continuou realizando 

encaminhamentos que 

não são combatíveis 

com o serviço 

ofertado pela 

Entidade. 

Garantir a frequência das 

crianças e dos adolescentes. 

Monitoramento escolar; Aumento na 

frequência 

Houve o aumento 

na frequência 

Impressão do 

Boletim e frequência 

Meta concluída. 
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escolar das 

crianças e 

adolescentes; 

Mudanças de 

comportamento 

no Projeto e na 

família; 

Ascensão nas 

potencialidades 

das crianças. 

assídua das 

crianças e 

adolescentes na 

escola; 

Pode – se 

perceber a 

mudança de 

comportamento 

das mesmas no 

Projeto e na 

família; 

As 

potencialidades 

foram observadas 

a cada atividade 

desenvolvidas 

pelos monitores. 

através do sistema 

GDAE; 

Reunião com a 

coordenadora 

pedagógica da 

escola; 

Contato com a 

família. 
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Promover convivência 

grupal com as crianças e 

adolescentes. 

Realizar rodas de conversa 

com as crianças e 

adolescentes, com temas 

voltados para suas 

realidades, com o objetivo 

de estimular reflexões de 

um convívio coletivo entre 

os participantes.   

Mudança de 

hábitos das 

crianças e dos 

adolescentes nas 

atividades; 

Maior 

participação das 

famílias nas 

atividades do 

Projeto; 

Percepção de um 

espírito 

acolhedor e 

coletivo por 

parte das 

crianças e dos 

adolescentes 

para com todos. 

As crianças e os 

adolescentes se 

mostraram mais 

acolhedores, 

confiantes e 

entusiasmados, 

juntamente com 

suas famílias que 

tiveram uma 

significativa 

participação no 

Projeto. 

Lista de Presença. 

Fotos; 

Postagens de 

publicações nas 

redes sociais da 

Entidade. 

Meta Concluída. 
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Promover convivência 

familiar. 

Reuniões socioeducativas 

com as famílias;  

Reunião socioeducativa na 

área da infância e 

juventude abordando o 

tema Direitos e Deveres 

Segundo o ECA, com a 

participação do promotor 

de justiça do município.  

Melhora do 

entendimento 

dos papeis do 

Projeto e da 

família; 

Melhora do 

entendimento 

dos direitos e 

deveres de cada 

um. 

As famílias, 

compreenderam 

seu papel 

fundamental para 

o 

desenvolvimento 

de seus filhos, 

bem como, o 

projeto também 

trilhou seu 

caminho 

reafirmando seu 

papel enquanto 

serviço de 

fortalecimento de 

vínculos.  

Listas de presenças; 

Depoimentos das 

famílias durante os 

atendimentos 

psicossociais.  

Desenvolvimento de 

rodas de conversas 

com as crianças após 

as reuniões. 

Meta concluída. 

Promover convivência 

comunitária.  

Visitas monitoras fora do 

espaço do projeto; 

Mostrar as 

crianças e aos 

As crianças 

conheceram e 

Fotos; Meta concluída. 
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 adolescentes os 

espaços 

ofertados pelo 

município de 

convivência 

comunitária, de 

lazer e familiar.  

desfrutaram dos 

espaços 

ofertados, bem 

como levaram a 

informação até 

suas famílias. 

Postagens da 

atividade. 

Qualificação de todos 

trabalhadores do Serviço  

Participação em 

capacitações. 

Capacitar os 

trabalhadores 

para qualificar o 

serviço. 

Nem todos os 

trabalhadores 

foram 

qualificados. 

Certificados. Essa meta não foi 

atingida totalmente, 

devido ao atraso no 

repasse municipal, 

dificultando assim a 

capacitação dos 

trabalhadores  
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RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  

Valores transferidos pela administração pública:   

Relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, data das respectivas prestações de contas. 

Data da transferência  Valor transferido  Data das respectivas prestações de contas Observações (fonte do recurso)  

1. 13/06/2017 R$ 29.033,48 14/07/2017 MUNICIPAL 

2. 24/07/2017 R$ 14.516,58 14/07/2017 MUNICIPAL 

3. 12/09/2017 R$ 14.516,66 18/08/2017 MUNICIPAL 

4. 10/10/2017 R$ 14.516,66 22/11/2017 MUNICIPAL 

5. 25/05/2017 R$ 8.010,20 04/07/2017 ESTADUAL 

6. 12/06/2017 R$ 8.010,20 04/07/2017 ESTADUAL 

7. 19/06/2017 R$ 4.005,10 04/07/2017 ESTADUAL 

8. 12/07/2017 R$ 4.005,10 04/08/2017 ESTADUAL 

9. 17/08/2017 R$ 4.005,10 04/08/2017 ESTADUAL 

10. 13/09/2017 R$ 4.005,10 11/10/2017 ESTADUAL 

11. 16/10/2017 R$ 4.005,10 11/10/2017 ESTADUAL 

12. 13/11/2017 R$ 4.005,10 30/01/2018 ESTADUAL 

13. 04/12/2017 R$ 4.005,10 30/01/2018 ESTADUAL 

14. 17/01/2018 R$ 4.005,10 30/01/2018 ESTADUAL 
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Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas, conciliação bancária: 

Todos os recursos públicos repassados pela entidade são aplicados, e garantimos a regularidade dos gastos efetuados, bem como sua perfeita 

contabilização, como também, garantimos a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas. 

 

Análise do atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público: 

• Legalidade: ato que não contraria dispositivos legais; 

• Impessoalidade: ato centrado na busca do bem público e não no benefício individual ou personalizado; 

• Moralidade: ato que respeita a legalidade e obedece a valores éticos socialmente adotados; 

• Publicidade: ato anunciado, publicado, visível, transparente para toda sociedade; 

• Economicidade: ato que gera, para a entidade e para a sociedade a qual ela serve, a melhor relação entre o benefício obtido (quantidade e 

qualidade apropriada) e o custo da aquisição; 

• Eficiência: conjunto de ações que contribui para o pleno alcance dos objetivos traçados. 

Todos os princípios acima mencionados foram cumpridos no termo de colaboração pela entidade. 

 

Dificuldades encontradas:  

 No ano de 2017, o recurso Estadual veio corretamente, porém, a data do primeiro repasse foi 25/05/2017, contudo, conseguimos alcançar a 

meta traçada para esse recurso. 

Também ano de 2017, houve atraso no repasse financeiro municipal, sendo pagas apenas 5 parcelas. 
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 Com o atraso, não pudemos fazer a contratação do quadro de pessoal completo, ou seja, não houve a contratação do profissional de serviço 

social. 

 Outro item ocorrido devido à dificuldade financeira da entidade foi que, não pudemos seguir o cronograma do lanche das crianças atendidas 

conforme programado. 

  

Benefícios alcançados 

 Apesar das dificuldades financeiras, parte dos objetivos específicos e gerais foram alcançados, entretanto podemos contar com o empenho 

de todos os funcionários, bem como a colaboração da população no sentido de doação e na compra de nossos eventos. 

 

Análise do cumprimento do objeto 

 A Fundação José Lazzarini através do Projeto Social Pinóquio cumpriu parcialmente todos os quesitos, exposto no plano de trabalho. 

  

Batatais, 29 de janeiro de 2018. 

 

 

 
José Elder Rinhel 

Presidente da Diretoria Executiva da Fundação José Lazzarini. 
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