Relatório Final de Execução do Objeto – Prestação de Contas Final
(Art.66, I, da Lei nº 13.019/2014 e Art.57, §1º, I, II, III, do Decreto Municipal nº 25.598/2017)

Dados Gerais
Parceria nº Termo de Fomento 011/2020
Vigência: 01/07/2020 a 28/02/2021
Valor do repasse: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)
OSC: Instituto Polo Internacional Iguassu
Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social
1. Demonstração do alcance das metas referente ao período de que trata a prestação
de contas (elaborar o comparativo de metas propostas com os resultados
alcançados).
1.1 METAS PROPOSTAS
Estruturar o espaço físico do projeto Trilha Jovem Iguassu para transformá-lo numa
ferramenta de aprendizagem dinâmica e moderna e contribuir para a formação socioprofissional
dos jovens beneficiários.
Aquisição de mobiliário para uso em sala de aula dos alunos e professores. Também propõe
atender a 80 adolescentes e jovens entre 16 e 18 anos por edição.

1.2 RESULTADOS ALCANÇADOS
Conforme plano de trabalho, no mês de Julho a Novembro de 2020, a equipe do projeto
seguiu realizando orçamentos dos itens a serem adquiridos com os recursos provenientes do
termo de fomento, após a realização dos orçamentos, efetuaram-se as compras, com aplicação
do recurso e recebimento dos mobiliários no mês de Dezembro de 2020. Assim, executamos o
Termo de Fomento supracitado e encerramos a execução com atendimento as metas
estabelecidas.
Ainda em relação a meta de jovens atendidos, superamos o número inicialmente
estabelecido de 80 jovens entre 16 e 18 anos o qual contemplamos o total de 130 jovens nesta
faixa etária.

Caracterização do público alvo:
Adolescentes diretos, em situação de risco e vulnerabilidade social, com idade entre 16 e 18 anos,
cursando ou egressos do ensino médio da rede pública de ensino.
OBJETIVO

REALIZADO

80 Jovens

130 Jovens

Especificação dos Critérios de Seleção dos Participantes do Projeto:
• Ter entre 16 e 18 anos;
• Renda familiar de até 3 salários mínimos;
• Estar cursando ou ter cursado o ensino médio na rede pública de ensino;
Residir em Foz do Iguaçu.

2. Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto.
Foram feitos orçamentos para os itens a serem adquiridos com recursos provenientes do
termo de fomento 011/2020, depois de encontrada empresa fornecedora, com os critérios
exigidos pela administração pública, efetuaram-se as compras e os recebimentos dos
mobiliários, que ocorreram no mês de Dezembro 2020.

2.1 - Cronograma de Execução
3.1 Descrição da meta
Meta 01: Aquisição de materiais permanentes
3.4 Previsto
3.2 Meta

3.5 Realizado

3.3 Etapa
Unidade

Quantidade

Unidade

Quantidade

Orçamento

03

Orçamento

03

Etapa 1.2 Compra de mobiliário – Cadeira para salas de
aula

Unidade

75

Unidade

75

Etapa 1.3 Compra de mobiliário – Carteira para salas de
aula.

Unidade

75

Unidade

75

Etapa 1.4 Compra de mobiliário – Mesa professor

Unidade

03

Unidade

03

Etapa 1.5 Compra de mobiliário – Armários para sala de
aula

Unidade

Etapa 1.1 Cotação de Orçamentos de 3 empresas

Meta 01

Aquisição materiais
permanentes

03

Unidade

03

II - Cronograma de Atividades
10.1 Objetivos Específicos

10.2 Indicadores

10.3 Método de Verificação

1 – Proporcionar ambiente propício para o
aprendizado dos jovens participantes do projeto, de 1. Número de salas equipadas.
maneira dinâmica, moderna e eficiente;

1. Relatório Fotográfico e Nota
Fiscal.

2 – Adquirir mobiliário para a função pedagógica
1. Número de móveis adquiridos.
proposta pelo projeto.

1. Nota Fiscal de aquisição.

Sendo assim cumpriu-se com o Termo de Fomento supracitado e encerrando a execução
com atendimento as metas estabelecidas.
3. Documentos de comprovação do cumprimento do objeto (listas de presença, fotos,
vídeos, entre outros).
•

Mesas, carteiras e cadeiras novas adquiridas com Termo de Fomento 011/2020
Sala de Aula 1

Sala de Aula 2

Sala de Aula 3

•

Armários adquiridos com Termo de Fomento 011/2020

4. Documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver.
N/A
5. Impactos econômicos e/ou sociais das ações desenvolvidas.
Os equipamentos adquiridos serão para melhorar a qualidade e conforto dos alunos presentes
no Trilha Jovem, proporcionar ambiente propício para o aprendizado dos jovens participantes do
projeto, de maneira dinâmica, moderna e eficiente.
O projeto visa dar condições de forma sustentável aos adolescentes e jovens para que tenham
um pleno desenvolvimento de suas aptidões para a vida produtiva, favorecendo o preparo para o
mercado de trabalho, ao reconhecimento de si mesmo como cidadão, com direitos e deveres e a
reflexão acerca de suas ações e principalmente contribuindo para uma formação profissional de
boa qualidade, visando não só o seu conhecimento técnico, mas sim uma formação pessoal que
irá contribuir para que o mesmo possa exercer com pleno êxito o exercício da cidadania.

6. Grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa
de satisfação, de declaração de entidade pública ou privada local e de declaração
do conselho de política pública setorial, entre outros.
A edição de 2021 do projeto Trilha Jovem Iguassu teve início no último dia 01 de
Abril no formato online. Uma vez que estamos passando por situação atípica (Pandemia Coronavírus) e, por motivo de força maior, a aferição do grau de satisfação do público alvo está
comprometida, já que ainda não foram "usufruídos" diretamente pelo público alvo do projeto, os
adolescentes e jovens. Assim, a previsão da realização da etapa presencial está prevista para o
mês de Junho, quando acreditamos ser possível; com todos os cuidados e respeitando o
distanciamento; os jovens estarem no ambiente das salas de aulas e utilizar toda a nova estrutura
de mobiliários.

7. Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do Objeto.
O Instituto Polo Internacional Iguassu conta com o apoio econômico e financeiro de parceiros
como a Itaipu Binacional e o Parque Tecnológico Itaipu - PTI. Além disso, como estratégias de
captação de recursos o instituto promove campanhas para captar os demais recursos necessários
para a operacionalização do projeto junto a empresários do setor de turismo e áreas afins dentre
elas a Campanha “Cupom Solidário” incentivando a doação das notas fiscais para o projeto, dentro
da campanha do Governo estadual, denominada, Nota Paraná, que destina parte do imposto
arrecado as entidades sociais.
Outras parcerias incentivam o projeto ao constante crescimento e a busca para ampliar
atendimentos aos jovens visando a inserção de forma adequada ao mercado de trabalho e inclusão
social.
Desta forma, por meio de parceiros e envolvimento de toda a comunidade o Instituto vem
garantindo a sustentabilidade e continuidade das ações.
Os equipamentos adquiridos serão supervisionados pela equipe do projeto trilha jovem
buscando estabelecer a manutenção preventiva, além da correta orientação aos usuários quanto a
melhor forma de utilizá-los.

8. Comprovante de devolução de eventual saldo remanescente de que trata o art. 52
da Lei Federal nº 13.019/2014.
N/A
9. Previsão de reserva de recursos para pagamento das verbas rescisórias de que
tratam os §§ 3º e 4º do art. 40 do Decreto Municipal nº 25.598/2017.
N/A
Observação: este e seus anexos deverão ser encaminhados, digitalmente, à DICN – Diretoria de
Convênios e Subvenções, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do término da execução da
Parceria, conforme estabelecido no instrumento de parceria, prorrogável por até 15 (quinze) dias,
mediante justificativa e solicitação prévia da Organização da Sociedade Civil.

Foz do Iguaçu, 06 de Abril de 2021

________________________________________
Patrícia Lemos Menezes Dutra

