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PLANO DE TRABALHO 2021

1 - Dados Cadastrais:

Nome da Organização Social: Centro Promocional Comunitário
CNPJ: 45.195.328/0001-49
Endereço: Rua Professor Cortês. n°351
Bairro: Centro
Telefone: (12)3971-1495
CEP: 12490-000
Cidade: São Bento do Sapucaí
Endereço Eletrônico: ceprocom@gmail.com
Lei que declara de utilidade pública n°: n°670 de 9 de abril de 1991
Número de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social: n'001/1999
Número de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente: n° 001 /1995
CEBAS (Número do processo que concedeu o último registro e validade):
n°71000.066798/2017-57, validade: 28/02/2018 a 27/02/2021.
Conta Corrente n°: 13.258-6 
Agência n°: 2608-5 
Banco: Banco do Brasil/001

1.2. Identificação Do Responsável Pela Organização Social

Nome do Presidente: Lucas Rocha de Oliveira 
Número do RG: 45.138.636-X 
Número do CPF: 325.780.018-55

1.3. Vigência de mandato da diretoria atual: de 06/06/2020 até 06/06 /2022

1.4. Áreas das atividades da organização social, conforme abaixo:

(X) assistência sanitária;
( ) amparo à maternidade;
(X) proteção à saúde da criança;
( ) assistência a qualquer espécie de doentes;
( ) assistência à velhice e à invalidez;
(X) amparo à infância e à juventude em estado de abandono moral, intelectual ou físico; 
( ) educação pré-primária, 1 grau e profissional;
( ) educação e reeducação de adultos;
( ) educação de excepcionais;
( ) amparo aos trabalhadores;
(X) cultivo das artes;
( ) patrimônio histórico-cultural e 
( ) intercâmbio cultural;
(X) difusão cultural:
( ) organização da juventude;
(X) educação ambiental;
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(X) defesa do meio ambiente;
(X)entidades esportivas.

1.5. O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal n o 13.019/2014, alterada
pela Lei 13.204/2015.

( ) Sim ( )  Não (X)Em adequação

1.6. Apresentação:

O CEPROCOM - Centro Promocional Comunitário de São Bento do 

Sapucaí - fundado em 08 de dezembro de 1969 é uma Entidade Filantrópica, Sociedade 

Civil sem fins lucrativos, constituído pela união de pessoas organizadas para fins não 

econômicos, de caráter beneficente e tem por finalidade a promoção social, através do 

serviço de convivência e fortalecimento de vínculos na área territorial do município.

O CEPROCOM é uma Associação que oferece atendimento a crianças 

e adolescentes em período contrário ao Ensino Fundamental e crianças, adolescentes e 

adultos com deficiência. Atualmente, acolhe 110 atendidos e suas respectivas famílias, sem 

discriminação de cor. raça. sexo ou religião.

O trabalho desenvolvido pelo CEPROCOM visa atender as 

necessidades básicas dos usuários como alimentação, saúde, educação e lazer, através de 

atividades pedagógicas, recreativas e terapêuticas bem como oferecer um programa de 

ações complementares ao Ensino Fundamental e Ensino Médio de apoio psieossoeial. 

cultural e sócio familiar às crianças, adolescentes, jovens e pessoas com deficiência, 

prioritariamente àqueles em situação de risco pessoal e social, provenientes de famílias de 

baixa renda: incluir na assistência social, educação, saúde, alimentação, lazer e 

proporcionar conhecimentos profissionais futuros dentro dos projetos;

Incluir crianças; adolescentes, jovens e portadores de necessidades 

especiais no meio familiar; cultural; social e educacional pára que as diferenças sejam 

reconhecidas e respeitadas, amenizando assim, a discriminação pessoal, social e cultural cm 

que vivem;

Incluir as famílias no setor de saúdeJljtôsistêxjcia social e planejamento

familiar.
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2. Descrição do Projeto:
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O referido Projeto diz respeito à *4Con ti nuação/Finalização da doação 

advinda do Banco do Brasil, através do BBFIA, efetuada em 26/12/2016 no valor de R$ 

39.950.00. Tal recurso deve ser utilizado em sua totalidade para que possamos finalizar 

tal repasse junto ao Banco do Brasil e poder novamente pleitear novos reeursos.

Os atendidos do CEPROCOM vêm de camadas menos privilegiadas, 

ou seja. de família de baixa renda, sendo assim são pessoas que se distanciam das 

atividades de lazer e eultura.

A fanfarra é uma opção excelente de ‘convívio, educação, lazer e 

cultura, onde os participantes executam um trabalho em equipe, com disciplina, 

tornando-se uma via de aprendizado de cidadania, civismo, respeito e responsabilidade.

E também, um dos melhores meios de propiciar a socialização entre 

crianças, adolescentes, jovens, e pessoas portadoras de deficiência, através da música.

O incentivo do aprendizado mais profundo da música possibilita a 

descoberta de talento e futuramente, os atendidos poderão inserir-se em outros grupos 

musicais que existem no município.

Justifica-se o presente projeto pela necessidade de adquirir itens para 

fanfarra, beneficiando ao todo 70 atendidos que participam das atividades desenvolvidas 

com o projeto fanfarra, pois com a aquisição dos itens solicitados possibilitará 

resultados positivos na realização dos trabalhos desenvolvidos nesta entidade, 

contribuindo assim para sua formação pedagógica, afetiva, humana e social dos 

mesmos.

Atualmente como a instituição não possui instrumentos de percussão 

suficientes, faz-se necessário solicitar ajuda de terceiros para complementar a fanfarra 

para a realização de apresentações.

O projeto fanfarra funciona na sede do CEPROCOM, situado a Rua 

Professor Cortez, 351-Centro, realizado semanalmente no período da manhã e tarde, 

com duração de duas horas por período, dois profissionais acompanham e orientam.

sendo eles: _________

2 1. Projeto: Projeto Fanfarra Fase II \

2.1.2 Período de execução: /  /

Início: Março/2021 Término: Dezembro/Í021 n /
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2.1.3 Público Alvo:
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Crianças de 06 anos a 15 anos e portadores de deficiência sem limite 
de idade, familiares e Comunidade, no total de 110 atendidos.

2.1.4 Objetivo Geral:

O CEPROCOM é uma entidade filantrópica e sobrevive com recursos 

financeiros mantidos pelos convênios municipal, estadual e federal, recursos próprios 

como doações da comunidade e eventos. Estes convênios são direcionados para 

alimentação, material de limpeza e de higiene e pagamento de pessoal, sendo assim a 

entidade não possui condições financeiras suficientes para custear a aquisição de 

qualquer tipo de material, uniforme ou equipamento.

Proporcionar aos atendidos a oportunidade de inserção no campo da 

música, com o intuito de contribuir na motivação para o desenvolvimento de relações de 

afetividades, sociabilidade e respeito mútuo. E também promover a autonomia e a 

melhoria da qualidade de vida dos atendidos com deficiência, incluindo-os no meio 

social e cultural.

Propiciar o desenvolvimento de aptidões musicais;

Possibilitar o desenvolvimento da disciplina, do ritmo e ainda, o 

autocontrole, a capacidade auditiva, o gosto pela música, entre outras habilidades;

Oferecer o contato com atividades construtivas que possibilitem o 

aprimoramento de técnicas musicais, atenção e cultivo da memória;

3 - Cronograma De Execução

3.1
Meta

3.2 Especificação 3.3
Indicadores

3.5 Período

3.4.1
Unid.

3.5.1
Início

3.5.2
Término

0  projeto fanfarra tem por 

finalidade oferecer um 

programa de ações 

complementares que vise

0  presente projeto visa adquirir 

itens para complementaçào de 

instrumentos musicais, 

beneficiando ao todo 70

Prestação de 
contas contendo 
notas fiscais e 
fotos
comprovando a 
aquisição dos

Março Dezembro

proporcionar ao atendido atendidos que participam díiŝ --Trens strbcUados.

apoio psicossocial. cultural atividades desenvolvida^om o

e sócio familiar. Visa projeto fanfarra, pois com a

oferecer o contato com aquisição dos itens solicitados
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atividades construtivas que 

possibilitem o

aprimoramento de técnicas 

musicais, propiciando aos 

atendidos a sua participação 

em apresentações realizadas 

em cidades da região, tais 

como a participação em 

desfile cívico e demais 

festividades a qual é 

solicitada sua presença, 

trabalhando assim o serviço 

de convivência e 

fortalecimento de vínculos.

possibilitará resultados positivos 

na realização dos trabalhos 

desenvolvidos nesta entidade, 

contribuindo assim para sua 

formação pedagógica, afetiva, 

humana e social dos mesmos.

4. Plano De Aplicação Dos Recursos

Classificação da Despesa
4.1 Código da 
Despesa

4.2 Especificação 4.3 Valor Total

4.3.1
Concedente

4.3.2
Proponente

01 Material permanente R$ 12.795.82
01.1 07 unidades de trompetes em SIB com 

estojo
01.2 06 unidades de caixa tenor com colete
01.3 08 unidades de Escaletas 32 teclas 

profissional
Total Geral RS 12.795.82

5- Cronograma de desembolso da concedente

Meta Mês 01
Municipal: RS 12.795.82

Total: RS 12.795.82 /
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6- Periodicidade da prestação de contas

Periodicidade: Prestação de contas mensal.

7 - Declaração:

Na qualidade de representante legal, para fins de prova junto a 
Prefeitura Municipal de Sã Bento do Sapucaí. para os efeitos e sob pena da Lei, que 
inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro 
Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que 
impeça a transferência de recursos consignados-fio^orçamento do Município na forma 
deste Plano de Trabalho.

Nestes Termo-Cpede deferimento.

São Bento dq/Sapucaí, 02 de março de 2021.
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