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1. BREVE COMENTÁRIO SOBRE O IEDES 
 

1.1 PRINCÍPIOS: 

O Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social (IEDES) é qualificado como 
Organização Social com atuação no território nacional e sede na cidade de Olinda, no 
Estado de Pernambuco. 
 

Voltado, prioritariamente, para o desenvolvimento de projetos sociais, o IEDES conta 
com um quadro fixo de profissionais e de colaboradores das mais diversas áreas do 
conhecimento, possibilitando o desempenho de atividades administrativas e de níveis 
técnicos e acadêmicos.  
 

Fundado por professores e pesquisadores, o IEDES vem investindo, nos últimos 
anos, na articulação junto ao poder público, nas três esferas de governo e em empresas 
privadas com o objetivo de contribuir na execução de políticas públicas e de ações de 
responsabilidade social. 

A Missão do IEDES foi desenvolvida visando à prestação de benefícios à sociedade. 
Sua missão é contribuir com a execução de políticas públicas e projetos voltados à melhoria 
das condições de vida e de desenvolvimento socioeconômico dos segmentos da população 
historicamente excluídos dos processos de decisão, como mulheres, crianças, 
adolescentes, jovens e pessoas de baixa renda, negras, idosas, homossexuais e com 
deficiência. 
 

1.2 PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS: 

 Orientação, assessoria, planejamento e consultoria Técnico-científica; 

 Ensino, treinamento, capacitação técnica e realização de Cursos e Seminários; 

 Representação e exportação de serviços e produtos; 

 Elaboração de material didático e técnico; 

 Gestão e realização de projetos de desenvolvimento comunitário; 

 Colaboração, cooperação e convênio; 

 Promoção de assistência social; 

 Promoção de shows e eventos; 

 Preservação e restauração do patrimônio histórico e cultural incluindo construções 
históricas e acervos; 

 Expandir o acesso a leitura através de serviços de biblioteconomia e gestão de 
acervos documentais; 

 Criar, incorporar e manter estabelecimento de ensino de todos os graus e níveis, 
inclusive os personalizados nos artigos 62, 63,64,80 e 81 da lei 9394/96, 
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regulamentados pela resolução n° 1 de 27/01/1999 e pelo decreto n° 2.494/98, para 
atender às necessidades sociais da comunidade dos municípios e das regiões; 

 Promover, incentivar e executar ações de implementação de planos e projetos para 
habitação popular, no que se refere construção de habitação populares e 
saneamento básico e loteamentos; 

 Fornecimento de gêneros alimentícios, cestas básicas, fornecimentos de 
alimentação, copa, 8uffet, café água e bebidas; 

 Realizar a intermediação de estagiários; 

 Engenharia, arquitetura e artes; 

 Atuar como operadora de crédito e microcrédito para contribuir com o 
desenvolvimento social-econômico. 

 Atividades esportivas. 

 

1.3. QUALIFICAÇÃO DO CORPO GESTOR:  

O IEDES tem como órgão deliberativo máximo a Assembleia Geral, composta por todos 
os associados, que se reúne ordinariamente ao fim de cada exercício fiscal e, 
extraordinariamente, sempre que necessário. A Assembleia Geral é dotada de 
competência para opinar sobre relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre 
as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores 
da entidade. 
 
A administração do Instituto se dá pela Assembleia Geral, Diretoria e o Conselho Fiscal, 
de atuação inteiramente gratuita. A atual gestão é formada por Manassés Manoel dos 
Santos, Diretor Presidente; Luiz Filipe Cordeiro do Nascimento, Diretor 
Administrativo; e, Jeane Maria Barbosa, Diretora Financeira. 

2. DADOS DO CONTRATO DE GESTÃO NO 009/2014- 10º Termo Aditivo - SDSCJ 
 

2.1 OBJETO: 

O objeto do presente instrumento é a contratação de entidade civil sem fins 

lucrativos, qualificada como OS, para execução de atividades/ações socioeducativas e 

socioassistenciais, que serão realizadas no Centro da Juventude de Santo Amaro - Recife, 

para o atendimento a 115 adolescentes, jovens e adultos em situação de risco pessoal e/ou 

social e de rua, no âmbito da proteção social especial de média e alta complexidade, por 

meio do PROGRAMA VIDA NOVA - Pernambuco Acolhendo a População em Situação 

de Risco e Rua. 

 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1) Geral 
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Atender 115 adolescentes, jovens e adultos, na faixa etária de 18 a 29 anos, em situação de 

risco pessoa e/ou social pessoal, prioritariamente os que se encontram em situação de rua, 

através de atividades e ações de prevenção e intervenção, no âmbito da Proteção Social 

Especial de Média e Alta Complexidade. 

 
2.2.2). Específicos: 

a) Realizar escuta sobre a história de vida de cada sujeito com o intuito de construir 

conjuntamente com o beneficiário o seu PIA – Plano Individual de Atendimento, 

objetivando construir e/ou re(construir) um projeto para vida; 

b) Realizar avaliação orgânica, psicológica e social que possibilite uma conclusão a 

respeito das vulnerabilidades e riscos do sujeito; 

c) Garantir o direito dos adolescentes, jovens e adultos, através de ações de prevenção, 

inclusão, proteção e promoção social; 

d) Promover a inclusão dos adolescentes, jovens e adultos nas ações socioassistenciais e 

demais políticas públicas; 

e) Encaminhar os beneficiários e familiares para retirada da documentação civil e/ou 

realizar ações de cidadania dentro da própria Unidade com tal finalidade; 

f) Fomentar ações de prevenção e tratamento ao consumo de substâncias psicoativas; 

g) Desenvolver habilidades, potencialidades e talentos do público atendido; 

h) Promover ações socioeducativas que contribua para o fortalecimento dos vínculos 

familiares, elevação da autoestima, conquista da autonomia e resgate da cidadania; 

i) Desenvolver metodologias criativas, estimulantes, interativas, incentivadoras de 

pesquisa, onde os adolescentes, jovens e adultos, possam construir o seu saber num 

ambiente de liberdade e responsabilidade, respeitando direitos, deveres e valores para a 

vida e sua cidadania; 

j) Inserir os adolescentes em oficinas temáticas estimuladoras das práticas de trabalho e 

renda; 

k) Além dos cursos de capacitação, promover oficinas de formação (como por exemplo: 

circo, teatro, grafite, música, dentre outras) que permitam a inclusão no mercado de 

trabalho informal dos adolescentes e jovens que não tem aptidão e/ou escolaridade para 

os cursos regulares, bem como seus familiares; 

l) Fomentar ações que estimulem atividades de práticas de economia solidária;  

m) Promover atividades culturais, lúdicas, de lazer e esporte, inclusão digital e grupos 

operativos; 

n) Desenvolver rotineiramente oficinas de teatro, atividades culturais, celebrações jogos, 

dentre outras atividades que possibilitem que os adolescentes, jovens e adultos, 
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desenvolvam a sua identidade cultural, a sociabilidade e as relações interpessoais; 

o) Encaminhar os beneficiários a rede formal de ensino e acompanhem sua permanência e 

desenvolvimento, estimulando a ampliação do grau escolar e, portanto, do universo do 

conhecimento; 

p) Promover o atendimento as famílias visando estimular a construção e/ou fortalecimento 

de vínculos; 

q) Fomentar uma gestão democrática voltada para o projeto pedagógico do Centro, 

elaborando ações para sustentabilidade de um trabalho coletivo, integrativo, participativo 

e criativo. 

r) No que se refere à Qualificação Profissional, os cursos profissionalizantes desenvolvidos 

no Centro da Juventude de Santo Amaro deverão ser planejados e elaborados 

atendendo as peculiaridades territoriais, após análise do mercado de trabalho e 

avaliação dos desejos e aptidões dos jovens e adultos beneficiários da Unidade e 

enviados para aprovação da Coordenação Técnica do Programa. 

2.3. METAS 

QUADRO1: CUMPRIMENTO DE METAS 

Meta Pactuada INDICADOR 
RESULTADO 
ALCANÇADO 

Nº de beneficiários acolhidos no Centro da Juventude 115 115 

Nº de beneficiários frequentando assiduamente as atividades 92 93 

Nº de beneficiários com documentação civil regularizada 115 115 

Nº de beneficiários com consumo de drogas reduzido 92 93 

Nº de beneficiários com melhoria da higiene pessoal 115 115 

Nº de beneficiários com autoestima fortalecida 92 93 

Nº de beneficiários esclarecidos sobre cidadania e direitos  115 115 

Nº de beneficiários encaminhados para a rede de saúde 92 93 

Nº de beneficiários frequentando assiduamente as atividades de 
qualificação social 

70 78 
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2.4 DATA DE ASSINATURA E PRAZO DE VIGÊNCIA: 

Data de Assinatura:  

Prazo de Vigência: 30/12/2021 a 29/12/2022 

2.5 CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 

                 O cronograma de desembolso leva em consideração o 10º Termo aditivo onde o 
projeto Centro da Juventude teve um acréscimo de valor em decorrência do aumento nas 
metas. 

10º TERMO ADITIVO 2022 

Parcelas Valor em R$ 
Data Prevista no 

Contrato de 
Gestão 

Valor Recebido 
em R$ 

Data do Depósito 

1ª Parcela 296.363,00 16/01/2022 296.363,00 15/02/2022 

2ª Parcela 296.363,00 15/02/2022 
 

103.637,00 18/04/2022 
192.726,00 04/05/2022 

3ª Parcela 296.363,00 16/03/2022 296.363,00 18/04/2022 

4ª Parcela 296.363,00 16/04/2022 
 

207.274,00 18/05/2022 
89.089,00 06/06/2022 

5ª Parcela 296.363,00 15/05/2022 296.363,00 05/07/2022 
6ª Parcela 296.363,00 03/06/2022 296.363,00 24/10/2022 
7ª Parcela 296.363,00 02/07/2022 296.363,00 24/10/2022 
8ª Parcela 296.363,00 12/08/2022 296.363,00 19/12/2022 
9ª Parcela 296.363,00 16/09/2022 296.363,00 16/12/2022 
10ª Parcela 296.363,00 15/10/2022 296.363,00 19/12/2022 

TOTAL 2.963.630,00  2.963.630,00  
 

2.6 DADOS BANCÁRIOS DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Banco Bradesco 
Agência: 3209-3  
Conta corrente: 2222-5 
 
2.7 RESUMOS DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS FINANCEIROS 9º TA 

Rubrica Valor Previsto 
(R$) 

Valor Recebido 
(R$) 

Valor Pago (R$) 

Pessoal Técnico 727.436,52 509.205,56 768.508,91 

Encargos Sociais (74,01%) + PIS S/Folha 408.528,35 285.969,84 347.107,15 

Instrutores de Qualificação Social 140.800,00 98.560,00 147.840,00 

Encargos sociais (20%) INSS Patronal - 
equipe de instrutores 28.160,00 19.712,00 - 

PIS s/folha de pagameto (1%) - equipe de 
instrutores 1.408,00 985,60 - 

Vale Transporte tipo A para 21 (vinte e um 
dias ao mês), para os Profissionais da 56.700,00 39.690,00 35.580,04 
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Unidade 

Vale Transporte tipo A para 21 (vinte e um 
dias), para os beneficiários do Programa 94.500,00 66.150,00 56.335,86 

kit de higiene 1 - (01 toalha de rosto e 01 
toalha de banho) 7.360,00 5.152,00 7.360,00 

kit de higiene 2 - (1 creme dental, 1 escova 
dental, 2 sabonetes, 1 shampoo, 1 cond, 1 
lavanda, 1 lavanda, 6 pacotes de 
absorventes c/8unidades) 

31.200,00 21.840,00 31.200,00 

Kit de primeiros socorros 2.992,00 2.094,40 1.833,10 

kit de material de higiene e limpeza 20.000,00 14.000,00 19.984,24 

Kit de material didático para as oficinas 
socioeducativas e insumos para as 
produções dos cursos de qualificação social 

34.500,00 24.150,00 7.369,81 

Kit didático - Apostilas de qualificação 
social (bolsa personalizada, caderno, lápis, 
caneta, borracha, apontador) 

12.650,00 8.855,00 12.650,00 

Kit de material de escritório para apoio 
administrativo as atividades do CJ 1.380,00 966,00 1.348,80 

Locação de veículo tipo Van ou 07 lugares 
(motor flex), incluindo manutenção 
preventiva e corretiva. R$ 3.500,00 mensal 

42.000,00 29.400,00 42.000,00 

Locação e manutenção de equipamentos 
(impressoras, ar-condicionados e outros) 

36.000,00 25.200,00 36.578,95 

Locação de estação de trabalho de 
informática composta (computador, mesa 
e cadeira) 25un x R$ 280,00 

84.000,00 58.800,00 84.000,00 

Locação de carteiras escolares 
(universitárias) 115un x R$ 30,00 41.400,00 28.980,00 41.400,00 

Locação de Plataforma Digital para 
realização de reunião remota para até 250 
pessoas 

1.700,00 1.190,00 2.365,00 

Aquisição de Câmeras de segurança e 
prestação de serviço de 
Videomonitoramento e alarmes R$ 
1.100,00 mensal 

13.200,00 9.240,00 13.200,00 

Combustível - Flex 16.536,00 11.575,20 16.235,10 

Refeição para beneficiários (115 
beneficiários x 2 refeições/dia, a serem 
combinadas de acordo com o turno 
trabalhado), sendo R$ 11,90 cada 

                    
656.880,00  459.815,99            714.714,00  

Pagamento do Incentivo financeiro aos 
usuários R$ 100,00 (unit) p/ 115 pessoas 

                    
138.000,00  

96.600,00            109.900,00  
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Eventos temáticos e formaturas dos cursos 
envolvendo os usuários do Centro da 
Juventude 

28.000,00 19.600,00 26.705,40 

Eventos de qualificação/capacitação para 
os profissionais do Centro da Juventude 
(incluso: fardamento e material) 

24.000,00 16.800,00 23.200,00 

Kit da Equipe Técnica do Programa 
(Fardamento - 2 camisas fio de escócia com 
impressão 4 cores frente e verso e crachá) 
24 un x R$ 100,00 

2.400,00 1.680,00 2.400,00 

Kit da Equipe ASG do Programa 
(Fardamento - 2 batas e 2 calças de brim, 1 
par de bota de borracha e crachá) 5 un x R$ 
292,00 

1.460,00 1.022,00 1.164,00 

Kit  de Fardamentos (02 camisas fio escócia 
com impressão frente e verso 4 cores, 01 
calça jeans, 01 camiseta fio escócia com 
impressão 4 cores frente e verso,  01 
bermuda de helanca) 115 un x R$ 220,00 

25.300,00 17.710,00 25.300,00 

Manutenção Predial 68.400,00 47.880,00 68.378,54 

Curso 1 - Cabelereiro, maquiagem e 
barbeiro (220h) 19.000,00 13.300,00 18.810,00 

Curso 2 - Eletricista geral (180h) 17.000,00 11.900,00 16.416,00 

Curso 3 - Doces e Salgados (180h) 17.000,00 11.900,00 16.756,00 

Curso 4 - Construção Civil - Oficinas 
especificas - Módulos: Ladrilheiro (60h), 
hidráulica (80h), pintor de parede (60h), 
trabalho de manutenção de edificações 
revestimento (40h) 

15.000,00 10.500,00 14.760,00 

Curso 5 - Serviços Domésticos - Módulos: 
faxineiro (80h), porteiro (100h), serviços 
gerais (60h) 

15.000,00 10.500,00 14.760,00 

Total 2.829.890,87 1.980.923,58 2.726.160,90 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________________________________________      
Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                               AD1 – FR – 001 – Rev 0 

Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP: 53.010 -110 
Telefone/Fax: (81) 41410589 

www.institutoensinar.org    
 

2.8. CUSTOS INDIRETOS/ DESPESAS ADMINISTRATIVAS   

    

DETALHAMENTO DE DESPESA Valor Previsto Valor Recebido Valor Pago 
Taxa de Fiscalização do Sistema Integrado de Atividades 
Públicas Não-exclusiva - TFSI 14.149,45 9.904,61 17.002,37 

Despesas administrativas (5% s/ encargos) 119.589,73 83.712,81 119.589,72 

Total 133.739,18 93.617,42 136.592,09 

Total Geral 2.963.630,05 2.074.541,00 2.862.752,99 
 

Olinda, 16 de fevereiro de 2023 
 
 
 

 
 

_______________________________ 
Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Geral 
 
 


