
 

DIVULGAÇÃO DE PARCERIA  

Projeto JANELA DO FUTURO 

Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares - IECAP 
CNPJ:  04.319.160/0001-59 

Endereço:  QS 402, Conjunto G, lote 01 - Samambaia 

Site, blog, outros:  www.iecap.org.br  
 

Instagram: 
@iecap.social 

Facebook: 
iecap.social 

Órgão da 
Administração 
Pública 
responsável: 

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - 
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito 
Federal 

Instrumento da 
parceria 

Termo de Colaboração 

Data de 
assinatura:  

07/12/2021 

Objeto da 
parceria: 

Tem por objeto a execução do projeto "Janela do Futuro", que visa 
a operacionalização de atividades de acompanhamento e 
atendimento de adolescentes, excepcionalmente até os 21 anos, 
egressos de medida socioeducativa de internação, semiliberdade 
e meio aberto com intuito de prepará-los para o processo de 
transição entre a medida socioeducativa e o retorno à vida familiar 
e social com oferta mínima de 630 vagas por mês para 
adolescentes participarem de atividades de cultura, esporte, lazer, 
cursos profissionalizantes e acompanhamento psicossocial 
individualizado nas Regiões Administrativas de Samambaia e 
Ceilândia do Eixo Sul, cujas atividades e finalidades estão 
voltadas à política de promoção, proteção, garantia e defesa dos 
direitos humanos da criança e do adolescente, a ser executado na 
Unidade Samambaia: QS 402, Conjunto G, lote 01 – Samambaia 
e Unidade Ceilândia: QNN 13 – AE Módulo B – 1º Andar, 
Brasília/DF 

Valor global da 
parceria: 

R$ 1.691.611,24 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil 
seiscentos e onze reais e vinte e quatro centavos)  

Cronograma de 
desembolso 

Repasse 1  17/12/2021 R$ 374.339,84 

Repasse 2:  13/04/2022 R$ 247.332,64 

Repasse 3:  NÃO REALIZADO R$ 429.332,64 

Repasse 4: NÃO REALIZADO R$ 247.332,64 

Repasse 5: NÃO REALIZADO R$ 290.940,84 

Repasse 6: NÃO REALIZADO R$ 102.332,64 
Prestação de 
contas parcial 
(Anual): 

Data 
prevista: 
  
13/04/2023 

Data de 
apresentação: 

Prazo para 
análise:      
150 dias 

Resultado 
conclusivo: 

Prestação de 
contas: 

Data 
prevista: 
 
13/11/2023 

Data de 
apresentação: 

Prazo para 
análise:     
150 dias 

Resultado 
conclusivo: 

 



 

Em concordância com o Decreto Nº 37.843, de 13/12/2016 

Remuneração da Equipe 

Profissional Função Valor mensal Valor total 

Coordenador 
Geral  
(Profissional de 
nível superior 
especializado em 
gestão geral, com 
experiência mínima 
de 10 anos de 
atuação na área). 

Profissional com nível superior, 
responsável pela análise 
cuidadosa de cada atividade 
oferecida para o público-alvo, 
atuando para garantir a 
qualidade delas; orientar e 
avaliar equipe técnica e de 
apoio; intervir frente às 
necessidades da equipe técnica, 
fornecendo suporte para o bom 
desempenho das atividades; 
realizar reuniões periódicas com 
a equipe técnica. 

R$ 3.600,00 R$116.748,00 

Técnicos de 
Atendimento – 
Serviço Social 1 
(Profissional com 
nível superior) 

Profissional para realizar o 
acompanhamento e 
atendimento direto dos 
acompanhados e suas famílias 
participantes do projeto; por 
meio de atendimentos 
individualizados ou em grupo. 

R$ 2.500,00 R$ 82.911,96 

Técnico de 
Atendimento em 
Psicologia – 2 

(Profissional com 
nível superior) 

Profissional para realizar o 
acompanhamento e 
atendimento direto dos 
acompanhados e suas famílias 
participantes do projeto; por 
meio de atendimentos 
individualizados ou em grupo. 

R$ 2.500,00 R$ 82.911,96 

Técnico de 
Atendimento em 
Pedagogia – 3 
(Profissional com 
nível superior) 

Profissional para realizar o 
acompanhamento e 
atendimento direto dos 
acompanhados e suas famílias 
participantes do projeto; por 
meio de atendimentos 
individualizados ou em grupo. 

R$ 2.500,00 R$ 82.911,96 

Técnicos de 
Atendimento – 
Serviço Social 4 
(Profissional com 
nível superior) 

Profissional para realizar o 
acompanhamento e 
atendimento direto dos 
acompanhados e suas famílias 
participantes do projeto; por 
meio de atendimentos 
individualizados ou em grupo. 

R$ 2.500,00 R$ 82.911,96 


