
 

ANEXO I – PLANO DE TRABALHO 

 
 
1.IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
RAZÃO SOCIAL 
PACTO DE AJUDA COMUNITÁRIA AO TÓXICO DEPENDENTE - AE 

CNPJ 
02.559.871/0001-75 

ENDEREÇO COMPLETO 
Rua Adolfo Olinto, n.522 Centro  
TELEFONE 
(035)3421-7732 

E-MAIL 
 

BANCO 
104 

AGÊNCIA 
3539 

CONTA ESPECÍFICA 
003.1450-1 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
MARISA DIAS DA SILVA COSTA 
FUNÇÃO 
PRESIDENTE 

RG 
M 2 115.547 

CPF 
395.697.056-04 

ENDEREÇO COMPLETO 
Rua José Alfredo de Paula, n. 67, Centro – Pouso Alegre - MG 
TELEFONE 
(035) 3421-5534 

CELULAR 
 

E-MAIL 
marisadiascosta@yahoo.com.br 

2. CARACTERIZAÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA  
O PACTO visa a prestação de assistência social e moral, através da atividade de aplicação dos 12(doze) 
princípios básicos e 12(doze) princípios éticos do Amor Exigente, voltados para as famílias com problemas de 
comportamento entre seus membros, especialmente aos usuários e ou dependentes de álcool e outras drogas.  
Trabalhamos com:  
a) PREVENÇÃO UNIVERSAL – trabalhos realizados no Amor-Exigentinho (com as crianças) para evitar a 
experimentação;  
b) PREVENÇÃO SECUNDÁRIA – apoiando às famílias na busca de qualidade de vida e recuperação de 
seus membros com problemas; e 
c) PREVENÇÃO TERCIÁRIA - para jovens e adultos encaminhados pela justiça e vindos por vontade 
própria, visando a reinserção social e apoio a não recaída. 
3. DESCRIÇÃO DE METAS 
- Atendimento à população em geral (crianças, adolescentes, adultos e idosos), onde são aplicadas várias 
atividades em diversas áreas como: ofertar ações de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários: 
 
I – EDUCAE- Escola (Educação com Amor Exigente na escola) que substituiu a sigla antiga PQVAE- escola 
(Programa de Qualidade de Vida com Amor Exigente na escola): 
 
Consiste em 15 encontros, onde são apresentados os 12 princípios básicos e éticos do AE para conhecimento e 
vivência dos mesmos na vida de cada pessoa presente. 
 
A apresentação semanal é dividida em: 
 
1ª parte – Apresentação, por um voluntário capacitado, de  um princípio básico e um princípio ético aos 
participantes  por 30/40 minutos mais ou menos. 
2ª parte – Dividem-se os participantes em grupos de 4 a 5 pessoas, onde cada um terá a oportunidade de 
partilhar a  sua vivência semanal. Tempo total da partilha 60 minutos dividido pelo número de participantes. 
3ª parte – Escolha de uma atividade concreta  que cada participante realizará durante aquela semana, 
chamamos de meta semanal. Tempo disponível para a escolha é de 10 minutos. 

 
II - REUNIÕES SEMANAIS – Membros da comunidade, que se reúnem em uma sala, onde trabalha-se a 
Espiritualidade, explicações e palestras sobre dos princípios do Amor Exigente, partilha e metas. 
 
III – São ministrados cursos em locais pré-determinados, voltados para a conscientização e aplicação da 
filosofia do Amor Exigente e Espiritualidade. 
4. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS 



I - Gastos com gêneros alimentícios para a manutenção das atividades: Refrigerante, leite, suco, 
achocolatado, café, margarina, bolachas, pão e filtro para café.  
 
II - Despesas com materiais de escritório: crachás, papel sulfite, cartolina, canetas, lápis, clips, tinta para 
impressora, cadernos, pincel atômico, livros contábeis, entre outros. 
 
III - Materiais gráficos: camisetas diversas, banners, folders. 
 
IV - Gastos com participações em cursos, convenções e eventos: taxa de inscrição, despesas com 
hospedagem; Gastos com palestrantes para ministrar cursos/palestras/capacitação. 
 
V - Gastos diversos com produtos descartáveis: copos, toalhas, pratos, talheres, guardanapos, canudos. 
 
VI - Produtos de limpeza: papel higiênico, detergente, desinfetante, detergente em pó, sabão em pedra, 
esponjas, lã de aço, vassoura, pano de limpeza, rodo, álcool, sacos de lixo, cloro, entre outros produtos 
diversos. 
 
A previsão anual de receitas é de R$5.000,00 (Cinco mil e quinhentos reais), repassadas em duas parcelas 

iguais. 

A previsão de despesas é de R$5.000,00 (Cinco mil e quinhentos reais), conforme descritas neste Plano de 

Trabalho. 

5. FORMA DE EXECUÇÃO 
• Reuniões semanais com os participantes (pactos ou familiares de dependência química, do álcool ou 

outras formas de dependência);  
• Reunião geral com todos os participantes, onde são administradas palestras sobre o princípio do mês e 

em sequência reunião com pequenos grupos em salas separadas, onde são ouvidas as queixas 
individuais, com aconselhamento pelos voluntários; 

• Distribuição de fôlderes contendo as informações e os princípios; 
• Orientação a se proporem metas para serem cumpridas na semana; 
• Orientação por telefone ao público alvo; e 
• Propõe-se a participação em convenções anuais. 

6. AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 
• Aferição semanal via anotações em cadernos; 
• Livros de comparecimento, para o controle de presença dos participantes; 
• No final de cada exercício, serão apuradas as frequências dos familiares e dos adictos separadamente, 

bem como dos atendimentos de pessoas encaminhadas pelo Poder Judiciário ou Conselho Tutelar; e 
• Serão também emitidos recibos de frequência, a pedido dos frequentadores, para apresentarem nas 

clínicas onde os familiares estão internados ou para comprovação judicial ou de pena alternativa. 
 
DATA E ASSINATURA 
Pouso Alegre, 27 de maio de 2019. 

 
 
 
 

Marisa Dias da Silva Costa 
Presidente 

 
 
  


