Parcerias Públicas
Parceira
Convênio
002/2017 e
aditivos

Município
Missal

Data Inicio
01/06/2020

Data fim
06/06/2024

Valor
593.203,68

Termo
Colaboração nº
06/2020

Céu Azul

01/01/2021

28/02/2022

173.177,17

Contrato N°
050/2018
E aditivo
27/12/2019

Santa
Terezinha
de Itaipu

02/01/202
0

30/06/202
1

307.425,45

Contrato N°
30/2017 e
Aditivos
Contrato N°
176/2021
Contrato N°
187/2019 e aditivo

Medianeira
(SCFV)

14/02/2021

16/02/2022

924.047,34

Ramilândia

15/06/2021

15/06/2021

150.000,00

Itaipulândi
a

24/06/2019

24/06/2021

328.420,03

Objetivo
Regularização do Trabalho do adolescente Jovem Aprendiz com idade
entre 14 (quatorze) a 24 (vinte e quatro) anos em comprimento a
Lei10.097/2000 Instrução Normativa SIT nº 75 de 08/05/2009 e
decreto5.598/2005 e Leis Municipal 94917/09/2010 e Nº 1.175 de
28/11/2013
Execução do programa de regularização do trabalho do adolescente ou Jovem
“Aprendiz”, capacitar para execução de atividades profissionais através do
conhecimento teórico e prático sobre o mundo do trabalho com idade maior
de 14 (quatorze) e menor de 18(dezoito), em cumprimento à Lei 10.097/2000,
Decreto 5.598/2005, Decreto 11.788/2008 e Portaria 723/2012 do Ministério
do Trabalho e Emprego -MTE, Lei Municipal 1198/2012 e 1633/2015 e
demais Legislações.
Execução do Programa de Regularização do Trabalho do Adolescente ou
Jovem “Aprendiz”, com idade maior de 14 (quatorze) e menos de 24 (vinte e
quatro) anos, em cumprimento à Lei 10.097/2000, Instrução Normativa SIT
n° 75, de 08/05/2009, Decreto n°s. 5.598/2005 e 6.481/2008, Lei Municipal
n° 1312/2010, de 13 de agosto de 2010 e Decreto Municipal n°. 265/2011, de
27 de junho de2011.
Á contratação de entidade sem fins lucrativos, para a prestação de serviços
de convivência e fortalecimento de vínculos conforme Termo de Referência.
Contratação de pessoa jurídica especializada para implantação e
administração do programa jovem aprendiz no Município de Ramilândia
Contratação de entidade sem fins lucrativos, especializada na capacitação
profissional de jovens aprendizes, para prestação de serviços de
recrutamento, seleção, contratação, capacitação, acompanhamento e
disponibilização de Jovens Aprendizes ao Município de Itaipulândia,
conforme preconiza Lei Federal n° 8.069/90, Lei Federal 10097/00 e Lei

Municipal n° 1127/2011, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde e
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.
Visa capacitar para execução de atividades profissionais através do
conhecimento teórico e prático sobre o mundo do trabalho com idade maior
de 14 anos em cumprimento a Lei 10.097/2000.Decreto 9.579/2018 e
Portaria 723/2012 e suas atualizações.
Formalização de Parceria através do Termo de Colaboração na área de
Assistência Social com OSC para execução de atividades de interesse
Público e reciproco em regime de mutua cooperação com administração
pública.

Contrato de
Prestação de
Serviço355/2019

Diamante
D’Oeste

14/11/2019

14/11/2022

101.256,07

Termo de
Colaboração
020/2021

São Miguel
do Iguaçu

07/05/2021

06/05/2022

422.000,00

Terno
Colaboração
004/2017
E aditivos
Termo de
Colaboração
001/2020

Serranópoli 14/12/2017
s do Iguaçu

13/12/2021

326.269,23

O presente termo de Colaboração tem como objeto apoiar e fomentar
iniciativas que promovam integração ao mundo do trabalho e inclusão de
adolescentes de 14 á 18 anos, prioritariamente aqueles em situação de
vulnerabilidade e risco social do município de Serranópolis do Iguaçu.

Município
de Missal

06/07/2020

07/07/2024

593.203,68

Termo de
Compromisso e
Auxilio Eventual
Nº.4800002015
Termo de
Parceria

ITAIPU

08/06/2021

08/02/2022

99.450,00

ITAU
SOCIAL

27/05/2021

31/12/2021

99.000,00

Selecionar e capacitar 12 adolescentes ou jovens com idade de 14
á 24 anos priorizando os de 14 á 18 anos em situação de
vulnerabilidade e risco social no município de Missal, para execução
de projetos para regularização do Trabalho do adolescente ou
Joem Aprendiz, conforme detalhamento no Planode Trabalho
Apoio Financeiro da Itaipu para o desenvolvimento de ações
denomindas “Sistema Solar Fotovoltaíco” de acordo com o Plano
de Trabalho e projeto para “Instação de 63 placas;1 inversor;
material elétrico, cabos, e estrutura e aluminio”
Aquisição e Distribuição de300 Kit de Alimentos e Matrial de Higiene
e limpeza.

PARCERIAS PÚBLICAS (Projeto EXECUTADOS)
PARCERIA MUNICIPIO

DATA INICIO DATA FIM

VALOR

OBJETIVO

Termo de
Compromisso
Nº
48000001817

ITAIPU

01/05/2020

30/07/2020

28.271,00

Melhorar alimentação das crianças e jovens complementando as
sextas básicas ofertadas pelos CRAS e escolas, as famílias
atendidas pela instituição

Termo
Fomento
0011/2019

Medianeira

27/11/2019

30/03/2020

41.000,00

001/2020

Medianeira

17/09/2020

17/02/2021

69.090,15

111/2017

Medianeira

17/05/2018

18/05/2021

374.440,85

Executar projeto que visa a promoção, proteção e defesa dos
direitos da Criança e do adolescente, na politica setorial de
educação, com vista a complementar ações de atendimento.
Projeto de qualificação do Programa Jovem Aprendiz, visando a
melhoria dos atendimentos, através da aquisição de mobiliário e
equipamentos como mesas, cadeiras, condicionadores de ar, de
30.000 btus,e plataforma de acessibilidade nas salas destinadas a
execução do Programa de Aprendizagem.
Contratação de entidades sem fins Lucrativos especializada na
capacitação profissional de Jovens e adolescentes, qualificado em
formação técnico Profissional metódica para prestação de serviço
de recrutamento, seleção, contratação. Execução e
acompanhamento do programa de aprendizagem.

