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PLANO DE TRABALHO 
 
1. DADOS CADASTRAIS:  
 
Nome da Organização Social:  Rede Cidadã 

CNPJ: 05.461.315/0001-50 

Conta Corrente nº: 20.200-2     Agência nº: 1614-4      Banco: Banco do Brasil 

 

Endereço Matriz: Rua Alvarenga Peixoto       Número: 295          CEP: 30.180-120                

Bairro: Lourdes       Cidade: Belo Horizonte - MG 

Telefone: 31 3290-8000/ 31 99956-1783 / (31) 98396-7560. 

Endereço Eletrônico: www.redecidada.org.br 

E-mail: parceriaspublicas@redecidada.org.br  

 

Lei que declara de utilidade pública nº: Lei Federal N.º8.069/90; Lei Federal 

N.º10.097/2000; Lei Federal Nº 13.019/2014 e Lei Municipal N.º 4979/2017. 

 

Número de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social: 115 

Número de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente: 21 

 

Outros conselhos:  

CEBAS: Portaria Nº 92, de 25 de junho de 2020. Validade: 3 (três) anos a partir da 

publicação no Diário Oficinal da União (publicação ocorrida em 26.06.2020). 

 

1.2. Identificação Do Responsável Pela Organização Social  

Nome do Presidente: Angela de Alvarenga Batista Barros 

Número do RG: M 1.119.282 

Número do CPF: 056.279.586-34 

 

1.3. Vigência de mandato da diretoria atual: 17/10/2020 até 17/10/2023. 

 

1.4. Áreas das atividades da organização social.  
 
(X) amparo à infância e à juventude em estado de abandono moral, intelectual ou 
físico. 
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1.5. O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada 
pela Lei Federal 13.204/2015  
 
(X) Sim 

(  ) Não  

(  ) Em adequação  

 
 
1.6. Apresentação: (breve histórico da organização, quando iniciou, quantas 
diretorias, quais os projetos já desenvolvidos).  
 
A Rede Cidadã é uma entidade de assistência social que desenvolve programas e 

projetos de forma continuada, permanente e planejada. Desde 2002, a OSC trabalha 

para reunir sociedade civil, empresas, órgãos públicos, organizações sociais e 

voluntários para trazer soluções em geração de trabalho e renda, promovendo o 

trabalho social em rede. 

A organização se destaca por investir não apenas na formação técnica de quem 

participa de seus programas e projetos, pois, entende que tão importante quanto isso, 

é o resgate dos propósitos de vida das pessoas e seu desenvolvimento 

socioemocional e comportamental. Para a Rede Cidadã, visualiza-se a máxima de 

que vida e trabalho, um só valor, e devem andar juntos para promover a realização 

profissional e pessoal do ser humano. 

Com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, suas ações foram expandidas para 5 

(cinco) países: Argentina, Colômbia, Chile, México e Estados Unidos e, no Brasil, está 

presente em 7 (sete) unidades federativas: Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, Bahia, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo e em mais de 50 municípios brasileiros. 

Possui, atualmente, 9 (nove) gerências, sendo elas: Gerência de Relacionamento e 

Parceria Privado, Gerência de Relacionamento e Parceria Pública, Gerência 

Administrativo-Financeiro, Gerência de Comunicação e Marketing, Advocacy, Jurídico 

e Complaince, Gerência de Gente, Gestão e Valores, Gerência de Operações, 

Gerência da Expansão da Consciência; além dos gerentes das áreas, a Rede Cidadã 

também possui sua diretoria. 

Realizando um exímio trabalho para a construção de uma sociedade cidadã, em 

conformidade com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, a Rede Cidadã 

possui Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, por agir 

ativamente pela garantia, promoção e proteção de direitos dos seus públicos. 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO:  
 

A Rede Cidadã é uma entidade de assistência social que realiza atendimentos no 

município de Patrocínio-MG, sendo o principal serviço executado no município a 

gestão e formação de adolescentes e jovens, em Programa de Socioaprendizagem. 

Possuir um espaço adequado para a formação dos adolescentes, jovens e pessoas 

com deficiência é uma necessidade da Rede Cidadã para fortalecer as ações de 

desenvolvimento social no município. Em virtude dessa necessidade, a Rede Cidadã 

propõe este plano de trabalho para celebração de termo de parceria com o município 

de Patrocínio-MG.  

A proposta parte também de uma renovação de parceria já realizada com o município 

para o estabelecimento do espaço de atendimento da Rede Cidadã no território. O 

espaço hoje ocupado já possuí toda a infraestrutura adequada ao desenvolvimento 

das atividades e pode ser considerado um marco de referência aos usuários, nesse 

sentido, faz-se bastante necessário o apoio e a parceria para que a Rede Cidadã 

consiga continuar fazendo os atendimentos e serviços com qualidade. 

 

2.1. Objetivo Geral  
 
Fortalecer as ações do Programa de Socioaprendizagem da Rede Cidadã no município 

de Patrocínio-MG, realizando a locação de imóvel para instalação das estruturas da 

entidade destinadas ao atendimento dos públicos de seus programas e projetos, 

principalmente, das atividades do Programa de Socioaprendizagem. 

 
2.2. Objetivos Específicos  
 

 Possuir infraestrutura adequada para o funcionamento da OSC; 

 Celebrar contrato de locação de imóvel; 

 Melhorar a estrutura da Rede Cidadã no imóvel locado.  

 Fazer o atendimento dos públicos no espaço.  
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2.3. Justificativa  
 
A Rede Cidadã é uma organização presente no município de Patrocínio, que atua de 

forma sinérgica em parceria com o poder público, empresas e organizações privadas, 

formando uma rede de aliados na ampliação e consolidação de ações e projetos de 

assistência social. 

No município de Patrocínio, a entidade possui recursos materiais, como: materiais 

didáticos, notebooks para a equipe, carteiras universitárias para o público de seus 

programas e projetos, mesas e cadeiras para a equipe, quadro branco, flipchart, 

impressora, telefone e bebedouro. 

Quanto aos recursos físicos, a Rede Cidadã tem a necessidade de possuir estrutura 

própria ou cedida por meio de parcerias para que possa ofertar o programa cadastrado 

no Conselho Municipal de Assistência Social e no Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e do Adolescente, a Socioaprendizagem.  

O Plano de Ação apresentado pela entidade aos supracitados conselhos prevê entre 

outras ações, o combate ao trabalho infantil, aplicação da Lei da Aprendizagem, atuação 

com a rede socioassistencial do município, fortalecimento de vínculos com a família e 

comunidade.  

A manutenção do espaço adequado propiciará os usuários e as famílias um melhor 

atendimento de suas demandas, principalmente, para o público em situação de 

vulnerabilidade social e, também, alcance dos objetivos apresentados no Plano de Ação. 

Assim, a proposta apresentada pela Rede Cidadã tem como finalidade a aplicação do 

recurso, do Termo de Colaboração firmado com o município de Patrocínio – MG, na 

despesa de locação de imóvel para funcionamento da socioaprendizagem.  

 

 
2.4. Público Alvo / Beneficiários  
 
Públicos diversos de vulnerabilidade social. Destacam-se como principais usuários os 

beneficiários dos Programas de Socioaprendizagem, sendo adolescentes e jovens, com 

idade entre 14 e 24 anos, e pessoas com deficiência, estudantes do ensino médio ou 

que já tenham concluído os estudos, sem distinção de sexo e etnia, mas com priorização 

de atendimento àqueles com situação de vulnerabilidade social de média e alta 

complexidade. 
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2.5. Área de Abrangência  
 
Na cidade de Patrocínio/MG a área de abrangência territorial compreenderá toda a 

localidade e regiões adjacentes. 

 
 
2.6. Metodologia  
 
Amparados nos preceitos da legislação que rege a Aprendizagem, a Rede Cidadã 

formatou sua metodologia e programa com ferramentas estruturantes, modernas e 

acessíveis, possibilitando maior adesão e uma participação aberta e democrática aos 

beneficiários e suas famílias.  

A equipe de pedagogos e psicopedagogos são os responsáveis pela construção da 

metodologia e são constantemente orientados e capacitados para o alcance de 

melhorias. 

Optou-se por uma Metodologia Modular que permitirá a distribuição de conteúdo e 

disciplinas de maneira homogênea e com nível de complexidade gradativa que 

despertem o interesse dos participantes em relação a temas e assuntos diversos e 

geradores de consciência, reflexão crítica e cidadã.  

Os aprendizes também serão atuantes nesse processo, pois colaborarão com a 

definição de novos rumos para os trabalhos em andamento e trabalhos futuros. Para os 

aprendizes com deficiência serão construídas alternativas no planejamento e fluxo do 

cronograma de forma a garantir a interação, inclusão e integração ao mundo do trabalho 

independente do seu processo de aprendizagem. 

A duração, curso e carga horária poderão variar conforme opção feita no momento da 

Contratação, observando sempre o horário escolar e as competências existentes e 

adequadas para cada formação.  

O Programa de Socioaprendizagem desenvolvido pela Rede Cidadã será dividido em 

quatro módulos: Ambientação, Formação Humana (político-cidadã), Formação 

Profissional e Capacitação Final. 

O primeiro módulo, denominado Ambientação, será o momento de integração, de 

acolhimento, de orientação e socialização dos aprendizes com a organização e com o 

programa. Serão abordados temas relativos à cultura, missão, valores, história da Rede 

Cidadã e estrutura do programa, entre outros. Além disso, serão levantadas questões 

destinadas às normas e procedimentos, direitos, deveres e benefícios dos usuários. O 
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objetivo desse conhecimento prévio é de diminuir os temores e ansiedades vividos 

quanto à primeira oportunidade no mundo do trabalho. 

No segundo módulo, de Formação Humana, serão abordados temas relativos ao 

desenvolvimento humano do aprendiz, a sua formação político-cidadã, ao estímulo ao 

seu protagonismo, à promoção da sua autonomia e resiliência. O objetivo desta etapa é 

que o aprendiz desenvolva também habilidades gerais, tal como a capacidade 

comunicativa e a inclusão digital. 

Na Formação Profissional, terceiro módulo do programa, os aprendizes receberão 

formação conforme o curso em que foram matriculados, sendo abordadas questões 

técnicas e práticas para as atividades definidas de acordo com o CBO de cada 

ocupação. 

Por fim, não menos importante, a Capacitação Final será o momento de fechamento e 

encerramento do programa. Nesta etapa, o aprendiz terá a oportunidade de concluir o 

seu Plano de Desenvolvimento Pessoal construído ao longo do programa, de revisitar 

conceitos e temas importantes de modo a proporcionar mais segurança e autonomia 

para o futuro profissional.  

Também serão privilegiados projetos para outros públicos utilizando uma metodologia 

própria desenvolvida pela Rede Cidadã: a Trilha de Desenvolvimento do Usuário e da 

Família. A metodologia é capaz de apoiar os participantes na inserção e permanência 

no mundo do trabalho, desenvolvendo habilidades socioemocionais e profissionais que 

os diferenciam em suas jornadas em busca da inserção e manutenção no mundo do 

trabalho. São considerados os temas: 

TEMA CONTEÚDO PERIODICIDADE CARGA HORÁRIA 

Acolhimento 

1) Ponto de Partida; 
2) Reconhecer a identidade; 
3) Minhas Habilidades; 
4) Oportunidades e Propósitos 

1x por turma  
4 dias  

16 horas (4h/dia) 

Formação Integral para o 
Mundo do Trabalho 

1) O profissional do século XXI;   
2) O universo corporativo na era digital;   
3) Relações pessoais e profissionais;   
4) Atendimento ao cliente;   
5) Educação Financeira;   
6)Empoderamento Digital;   
7) Práticas Administrativas 

1x por turma  
5 dias 

20 horas (4h/dia) 
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Formação Socioemocional 

1) Encantamento e Apresentação;   
2) Eu: identidade pessoal;   
3) Eu e o Outro: identidade social;   
4) Eu e o Mercado de Trabalho: identidade 
profissional;   
5) Eu e o Mundo: identidade do ser integral;   
6) Atividades autoinstrucionais 

1x por turma  
10 dias  

40 horas (4h/dia) 

Total 19 dias 76 horas 
 

 

 

Para os projetos que considerarem a Trilha de Desenvolvimento do Usuário e da Família, 
serão dadas 6 (seis) etapas, sendo elas: (1) Implantação do projeto; (2) Articulação com 
a Rede Socioassistencial; (3) Identificação e Sensibilização; (4) Realização de Oficinas; 
(5) Encaminhamento para Oportunidade; e (6) Monitoramento. Durante as formações os 
usuários identificarão, com apoio da equipe do projeto, o seu perfil profissional. 
Identificado o perfil profissional, os usuários formados, com frequência superior a 65%, 
serão certificados e, então, passarão a compor o Rede de Talentos (RT) da Rede 
Cidadã. Assim, quando a equipe da Rede Cidadã identificar oportunidades de inclusão 
no mercado de trabalho analisará os perfis disponíveis na Rede de Talentos e a 
compatibilidade com as oportunidades disponíveis, para realizar os encaminhamentos 
possíveis dos usuários na Rede de Talentos para oportunidades no mundo do trabalho 
– aprendizagem e/ou empregabilidade. 

 

2.7. Capacidade Técnica e Gerencial / Qualificação Equipe Técnica  

 

Na equipe técnica/gerencial da Socioaprendizagem estão: 

Matriz:  

01 Diretor Executivo; 

01 Gerente de Operações; 

01 Gestora de Programas e Projetos; 

01 Analista de Projetos. 

 

Filial/Unidade – Patrocínio/MG 

01 Coordenadora; 

01 Educadora Social. 
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*Todos os profissionais acima são contratados em regime CLT, com carga horária de 
40h/semanais; possuem curso superior completo e experiência com programas e 
projetos.  

 

2.8. Resultados/Produtos Esperados/Impactos Previstos  

 

 Celebração de contrato de locação para funcionamento da OSC. 

 Atendimento dos públicos em espaço adequado, salubre e seguro. 

 Referência de espaço físico para atendimento das demandas sociais e problemas 
dos públicos atendidos pelos programas e projetos. 

A celebração do Termo de Colaboração trará impactos positivos a comunidade local, 
sociedade civil, poder público e empresas privadas. O impacto será ambiental, 
econômico e social.  

 

3. OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES  
 
 

A execução do Programa de Socioaprendizagem será obrigação da Rede Cidadã que 
se compromete com a participação de membros da sua equipe em reuniões, eventos, 
grupos de trabalho ou afins, em Conselhos, Fóruns ou outros espaços de discussão 
e deliberação públicos da localidade. 

Além disso, para fomentar e fortalecer a atuação da organização no âmbito da defesa 
e execução das políticas públicas, os usuários serão incentivados com ações 
conjuntas junto a Rede Socioassistencial, a partir da identificação para a participação 
no Programa de Socioaprendizagem ou outros projetos em execução no município.  

Na cidade de Patrocínio, a Organização ainda atuará em parceria com os 
equipamentos sociais para encaminhamento dos usuários, à medida em que houver 
vagas disponíveis. A parceria será de suma relevância para ampliação do atendimento 
ao público alvo e consequente desenvolvimento social.  

Assim, a Rede Cidadã, no município de Patrocínio, fortalecerá as ações desenvolvidas 
atuando como membro do Conselho Municipal de Assistência Social e do Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, alinhando suas diretrizes de 
atuação com as secretarias municipais e demais órgãos municipais, estaduais e 
federais, visando apoiar nos processos internos por meio da participação ativa em 
grupos de trabalho, sempre com o foco de fortalecer e estabelecer políticas para a 
garantia de direitos do público atendido. 
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4. DAS METAS E ETAPAS 
  
Fase 01: Celebrar contrato de locação de imóvel; 

Meta 01: Negociar preços; 

Meta 02: Firmar contrato de locação para o período de 10 meses. 

 

Fase 02: Adaptar espaço; 

Meta 03: Desenvolver melhorias no espaço, se necessário (Ex: Serviços de internet e 

telefonia, etc). 

 

Fase 03: Atendimento do público; 

Meta 04: Continuar atendimentos já realizados e iniciar novos projetos, quando 

possível. 

 
5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

 

Após a execução da última etapa deste Plano de Trabalho a vigência da Parceria se estenderá por mais 30 

(trinta) dias que serão utilizados para a desmontagem de instalações, equipamentos remanescentes e para 

pagamentos pendentes de prestadores de serviço. 

 

 

 

24- META 25- ETAPA 

OU FASE 

26- 

ESPECIFICAÇÃO

/ LOCALIDADE 

27- INDICADOR FÍSICO 30- DURAÇÃO 

28- UNIDADE 29- QUANTIDADE 31- INÍCIO 32- TÉRMINO 

01 01 Patrocínio Nº de 

reuniões com 

locatário 

01 Mês 01 

 

Mês 01 

02 01 Patrocínio Contrato 

celebrado 

01 Mês 01 Mês 01 

03 02 Patrocínio Adaptações 

no espaço, se 

necessário 

01 Mês 02 Mês 02 

04 03 Patrocínio Atendimento 

do público 

01 Mês 02 Mês 12 
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6 - PLANO DE APLICAÇÃO / ORÇAMENTO 

 

 

 

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA) 

 
 

8. OBSERVAÇÕES GERAIS 

Não há. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO 

SERVIÇO OU BEM 

ADQUIRIDO 

UNID QUANT VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

PARCIAL 

CONCEDENTE PROPONENTE 

Locação de imóvel 01 10 

Meses 

3.000,00 R$30.000,00 R$ 26.618,02 R$3.381,98 

SUBTOTAL R$ 30.000,00 

TOTAL GERAL (CONCEDENTE + PROPONENTE): R$ 30.000,00 

META 

01 A 04 
AGOSTO 

Exercício 

2022 
R$ 3.381,02 
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9. DOS PRAZOS  

O prazo de vigência da parceria será de:  

12 meses. 

As contas serão prestadas em: 

(X) parcela única (  ) p a r c e l a s  parciais (de acordo com o 

Cronograma de desembolso) 

Prazos de análise da prestação de contas pela administração pública responsável pela parceria: 90 
dias. 

Parcela única: até 90 dias a partir da data de entrega. 

Prestação de contas final: até 90 dias a partir da data de entrega. 

 

10. RESPONSÁVEL PELA PARCERIA NA OSC 

Pessoa responsável pela parceria dentro da organização 
 
Nome: Angela de Alvarenga Batista Barros 

Telefone:  
31 3290-8000 

Celular: 
31 98396-7560 

E-mail: 
parceriaspublicas@redecidada.org.br 

RG: M 1.119.282 CPF: 056.279.586-34 

Cargo: Presidente 

Eleito em: 17.10.2020 Vencimento do Mandato: 17.10.2023 
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11. RESPONSÁVEL PELA PARCERIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

Pessoa responsável pela parceria    
 
Nome:  ALAERCIO RODRIGUES LUZIA 

 Telefone: 34 3839 1800  Ramal 241 Celular: 34 3839 1800  Ramal 241 

E-mail: acaosocial@patrocinio.mg.gov.br 

RG: MG 13.283.598 CPF: 067.633.546-22 

Cargo:  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  ASSISTENCIA SOCIAL 

1 Obs.: Preenchimento obrigatório quando a parceria parte da Administração Pública 

 

 

12. DECLARAÇÃO 

 
Na qualidade de representante da convenente, venho declarar à Prefeitura Modelo que: 

a) A associação informará à concedente, a qualquer tempo, as ações desenvolvidas para 
viabilizar o acompanhamento e a avaliação do processo. 

b) A associação irá prestar contas dos recursos transferidos pela concedente destinados à 
consecução do objeto do convênio. 

c) A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta de banco 
Federal, aberta somente para fins de convênio. 

d) A associação não incorre em nenhuma das vedações do art. 8º do Decreto nº 768 de 20 de 
junho de 2013, naquilo que não for incompatível com a Lei 13.019/14. 

e) A associação possui estrutura para a operacionalização do convênio tal como proposto, 
estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a Prefeitura 
Modelo não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional. 

f) A associação não possui, em seu corpo diretivo, servidores da administração público 
estadual ou parente de até segundo grau, sanguíneo ou afim, de servidores da Prefeitura 
Modelo (Art.39, III da Lei 13.019) 

g) Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que nossos proprietários, 
controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do Poder 
Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei 13.019/14) 

h) Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a Entidade (NOME DA ENTIDADE) 
não tem Dívidas com o Poder Público e Inscrição nos Bancos de Dados Públicos ou 
Privados de Proteção ao Crédito 

i) A entidade não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria. 
j) Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 

13.019/2014. 
k) Informo que possuo todos os documentos originais referentes às cópias simples de 

documentos apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, 
comprovantes de residência e outros) e que os apresentará à FCP quando solicitado e 
antes da assinatura da Parceira/Convênio, para fins de conferência. 

l) Serão aceitas como oficiais as comunicações enviadas ao e-mail da entidade supra 
indicados, que serão consideradas lidas em até 2 dias úteis do envio. 
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m) Declaro estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 
13.019/2014, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e 
não incorrendo em nenhuma das vedações legais. 

n) Obs.: Preenchimento obrigatório quando a parceria parte da Organização Civil. 

 
  
Belo Horizonte/ MG, 17 de junho de 2022. 
 
 
 

_____________________________ 
Angela de Alvarenga Batista Barros 

Presidente da Rede Cidadã. 
 
 
 
 

13 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE  

DEFERIDO (    )                                            INDEFERIDO (    ) 

 

Comissão de Seleção / Monitoramento: 

 

_____________________________________                  ____________________________________ 

Comissão de Seleção                                          Comissão de Avaliação e Monitoramento 

 

 

 

Patrocínio – MG, ______ de __________________ de 20 

 

 

___________________________________              ________________________________________ 
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