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PIANO DE TRABALHO - 2019 

SERVIO DE CON VI VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU LOS 
6a15anos- Setor2 

1.IDENTIFIcAcA0 DA 0RGANIzAcA0 

1.1 DADOS GERAIS 

Nome: Casa Santa Maria 

CNPJ: 03.775.328/0001-78 

Endereço: Avenida João Batista Grava, n9 32 

CEP: 18.650.000 MunicIpio: Sào Manuel - SP 

Telefones: (14) 3842-3355 

E-mail: casastamaria@enteronline.com.br  

1.2 IDENTIFICAçAO DO RESPONSAVEL LEGAL 

Nome: Sérgio Roberto Nicoletti 

RG: 7.913.410-5 CPF: 515.047.588-20 

Formaçâo: Bacharel em Direito 

Endereço: Avenida Joo Batista Grava, n 2  32 

CEP: 18.650.000 MunicIpio: So Manuel - SP 

Telefones: (14) 3841-3905 	 LA5 

E-mail: casastamaria@enteronline.com.br  

1.3 APREsENTAcA0 DA OSC 

A Casa Santa Maria atua no bairro do Jardim Santa Monica que está localizado as margens 

da rodovia Joo Mellào - SP 255, area periférica do municIpio, possuindo uma media aproximada, 

segundo dados coletados pelo ESF - Estratégia Saide da FamIlia Dr. Abrao Nicolau Salum de 3.000 

pessoas, porém dessas, muitas so imigrantes de outros estados que vem em busca de trabalhos na 
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colheita fixando residência no bairro pelo baxo custo dos aluguéis, sendo que ao término das safras 

estes migram novamente para seus estados de origem, deixando muiheres e adolescentes grávidas. 

Outro fator de grande relevância sobre os moradores, é o tráfico de entorpecentes, pois segundo 

informaçöes da base militar 90 % dos flagrantes, realizados no ano de 2017 incidiram no bairro, 

resultando algumas prisOes, que desencadeiam outros agravantes, pois corn a prisão do arrimo 

familiar desestrutura e abrange diretamente a situacão econômica da farnIlia, levando muitas 

mulheres a utilizar-se da rodovia como forma de angariar recurso através da prostituição, em busca 

de suprir as necessidades básicas. Como observamos o bairro é extremarnente vulnerável e tern 

suas problemáticas como urn efeito cascata, sendo uma ofensiva interligada a outra, formando-se 

uma cadeia de problemas afetando a comunidade. Fato este que revela a importância de se manter 

o trabalho social realizado pela lnstituição no Bairro, pois mantemos a compreensão parcial das 

problemática que se caracterizam na cornunidade e para isso, temos realizado levantamentos 

básicos onde definimos as prioridades de atendimento e as intervenção necessárias que motivem 

uma transformação social na comunidade, onde as crianças, os adolescentes e jovens precisarn de 

uma atenção constante porque, na sua rnaioria, sofrem corn a ociosidade negativa e corn a falta de 

projetos de vida produtivos, o que apresentarn uma situação de risco que afeta o bern-estar da 

comunidade. DaI a importância de incorpora-los e apoia-los corn processos sócios educativos e de 

fo rrn a çã a. 

1.4 EXPERIENCIA PREVIA 

No decorrer dos dezoito anos de existência da Casa Santa Maria, virnos apoiando a gestão 

de poiltica püblica corn preponderância na assistência social no municIpio de São Manuel, sempre 

em acöes que traduzam corn primazia a proteção a famIlia, a infância e adolescéncia, tendo como 

missão desenvolver açöes a fim de prevenir ocorrências de situacöes de exclusão e risco social, 

seguindo as PrincIpios e Diretrizes estabelecidos em Lei. Prestamos auxIlios gratuitos, garantindo a 

atendimento as necessidades urgentes dos assistidos e de sua famIlia, assegurando-Ihes uma 

melhor qualidade de vida e a delesa da garantia de direitos e o pleno exercIcio da cidadania. Para 

conquistar maior destaque e buscar oportunidades para a lnstituição, temos investido muito na 

qualificação de nossos colaboradores, afim de aperleiçoar e expandir seus conhecimentos, corn 
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vistas a se manterem sempre atualizadas e preparadas para oferecer visöes estratégicas para o 

meihor desenvolvimento das acöes lnstitucional. Durante este percurso tivemos a oportunidade de 

nos aperfeiçoarmos ao desenvolver trabaihos conjuntos corn parceiro renomados dos quais 

destacamos: Provida; Organizaço Social da Vila Santa Madalena (Padre José Radchi), Parcerias corn 

o Fundo Social de Solidariedade de So Manuel, FUMCDA - Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, Caio Induscar, Associacào dos Artistas, Associaçäo Banespiana-ABAS, 

Instituto Embraer, Fatec, Fundo de Ajuda de Misericórdia (Arautos do Evangeiho), Instituto WCF-

Brash (Childhood), Criança Esperanca/Unesco, Associaçäo dos Apicultores, Selo em Excelência em 

Projeto Sociais do ltaü/Unicef, CONDECA-Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, CNBB - Fundo Ecumênico Nacional de Solidariedade, Fundo Aço Cooperada- Sicoob 

Credicitrus, Senar, Unimed, AMU - Associaçào das Muiheres Unimed, Fundo de Reservas Prestaçöes 

Pecuniárias e procedimentos Criminais provenientes da P e 2 9  Vara Judicial da Comarca de So 

Manuel, Comunidade em geral, Parcerias e Termos de Fomento corn a Prefeitura Municipal de Sào 

Manuel desde o ano de 2000 e Prefeitura de Pratânia desde o ano de 2007. 

Diante do exposto é visIvel a experiência e o empenho que a lnstituiçào vem se propondo a realizar 

perante as polIticas socioassistenciais no Municipio de So Manuel, envolvendo ainda seus 

colaboradores como membros oficiais de Conselhos Municipais. 

1.5 ATUAçAO EM REDE 

A lnstituiço Casa Santa Maria tern suas acöes voltadas ao Serviço Socioassistencial do 

MunicIpio de So Manuel, atuando em dois segmentos, na Proteço Especial de alta complexidade 

corn o Serviço de Acolhimento lnstitucional e na Proteco Básica corn o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de VInculos, atuando diante das legislaçöes vigentes e juntamente a Rede 

Socioassistencial do MunicIpio, sendo esta composta por Conselho Tutelar, Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS), Centro Especializado de Assistência Social (CREAS), Cad Unico, Secretaria 

da Promoco Social Municipal, Ministério PUblico, Juizado da lnfância e Juventude, Organizaçöes da 

Sociedade Civil do Terceiro Setor, assim como participaçào efetiva junto aos Conseihos Municipais 

de Assistência Social e dos Direito da Crbanca e do Adolescente, corn vistas a garantir a proteço 

social, prevenindo e reduzindo situaçöes de risco social e pessoal, em busca de proteger pessoas e 
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familias em situacôes de vulnerabilidade, considerando a multidirnensionalidade da pobreza, e 

criando medidas que possibilitem a socializaço e inclusào social, assegurando direitos 

socioassistenciais. 

1.6 RELE VAN CIA PUBLICA E SOCIAL 

A Casa Santa Maria desenvolve suas acOes na Proteco Especial de Alta Complexidade 

através do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes e na Proteço Social 

Básica através do servico de Convivência e Fortalecimento de vInculos, de acordo corn o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Sendo de grande relevância as açöes voltadas a rnaterializar a segurança 

de ConvIvio preconizada pela PolItica Nacional de Assistência Social, assegurando os direitos sociais, 

visando a consolidaçäo do SUAS - Sistema Cinico de Assistência Social, ofertando provisöes sociais 

que atendam as demandas socioassistenciais apresentadas, na perspectiva de assegurar a proteço 

social, defendendo os direitos socioassistenciais e prevenindo situaçöes de risco por rneio do 

desenvolvimento de potencialidades e fortalecimento de vInculos familiares e comunitários, através 

da prestaçäo de atividades continuadas, que visem a melhoria de vida da populaçäo e cujas acöes 

estejam voltadas para a satisfaçäo das necessidades sociais e hurnanas. 

1.7 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL 

A Casa Santa Maria, atua ern conformidade corn as legislacöes vigentes respeitando os 

principios de cada segrnento, para tanto mantérn em seu quadro de recursos humanos pessoas 

habilitadas e qualificadas para atuaco no campo Institucional, bern como seus certificados e 

registros sempre atualizados. No que tange os recursos humanos, buscamos constanternente a 

formaçào continuada de seus colaboradores para que favoreçam a universalidade na abrangencia, 

permanência e continuidade nos processos formativos, corn participaço coletiva em todas as fases 

dos Pianos de Capacitaçào. E quanto as certificaçôes subscreve-se: 

1' Documento Legal de Registro 

• CartOrio de TItulos e Docurnentos e Pessoas Juridicas Säo Manuel /SP 

• Nümero de Registro Livro A-401 - FIs 018 

• Data Registro: 28/03/2000 
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Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n 2  011/00 

• Serviço de Acoihimento Institucional inscrito desde 18/05/2000 

• Serviço de Convivência e Fortalecimento de VInculos inscrito desde 05/02/2009 

V  Conseiho Municipal de Assistência Social n 2  009/00 

• Serviço de Acoihimento Institucional inscrito desde 18/05/2000 

• Serviço de Convivência e Fortalecimento de VInculos inscrito desde 05/02/2009 

1' Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS 

• ResoIuço n2 69 - 23/06/2004 

• Publicada no D.O.U. - 25/06/2004, Seco I 

• Processo n 2  71010000592/2003-40 

V Secretaria Estadual de Assistência de Desenvolvimento Social 

• lnscriço ng 5435 

• Publicaçào no D.O.E.: 29/11/2002 

V Lei de Utilidade Püblica Municipal 

• N2 145/02 de 12 de setembro de 2002 

• Publicaçào no D.O.M.: 27/09/2002 

V Decreto de Utilidade Püblica Estadual 

• N47.968de21 de julho de 2003 

• Publicaçào no D.O.E.: 22/07/2003 

V Portaria de Utilidade Püblica Federal 

NQ 679 de 16 maio de 2003 

Publicação no D.O.U.: 19/05/2003 

V Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CCEAS0214/2004 

• Resoluçào n 2  69 - 23/06/2004 

• Publicada no D.O.U. - 25/06/2004, Secäo I 

• Processo n2 71010000592/2003-40 

5 

AvenldaJoao Batista Grava, 32 -Jardlm Santa Monica -  Cep 18650-000 - Sao Manuel - SP 
Fone/Fax: (14) 3842.3355 /3841.3905 - e-mail: casastamaria@enteronline.com.br  - site: www.casasantamaria.com.br  



I Alvará do Fundonamento do VlgIlãncIa SanitIrla 

o Valldade: 29/10/2019 

I AVcBauto do Vistoria do Caipo do Bombeiros 

Valldade: 13/11/2021 

2.DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

2.1 SERVIO 

Servlço: Serviço de Convlvénda e Fortalecimento de Vinculos 

Endereço: Rua Carlos Rafael, nQ 205 

Bairro: Jardim Santa MOnica 

Municiplo: São Manuel Estado: Silo Paulo 

CEP: 18.650-000 

Püblico Alvo: crianças/adolescentes 

Faixa cUria: 6 a 15 anos 

POrIOdO do funclonamento: 2' a 6' feira das 7h3Omln as 12hoOniin e das 13hOOmin as 17hOOmln. 

Prazo do Execucão do Projeto: 12 (Doze) meses 

Capacidade do atendlmento do acordo corn o espop fIsico: 140 

Capacldade do atendimento do acordo corn Parceda: 100 

Pübllco a ser atendido em 2019: 100 

2.2 NOME DO RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUcAO DO SERVIO 

Nome: Ma Beatriz Bronzatto de Camargo 

RG: 23.531.788-3 CPF: 135.982.788-96 

Formaçao: Serviço Social CRESS: 55173 

Endereço: Avenida JGIo Batista Grava, 32— Jd. Santa Monica 

CEP: 18.650.000 Munlclplo: São Manuel —SP Telefones: (14) 3841-3905 

ma II:se creta rip casasta p rIp otmail. Co 
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2.3 USUARIOS 

Crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 15 anos, residentes no Bairro do Jardim Santa 

Monica e imediaçoes, devidamente cadastrados no Cad Unico do MunicIpio, em situaco de 

vulnerabilidade social, de acordo corn as legislaçOes vigentes: Resoluço CIT n2 01/2013, 

prioritariamente os que se encontrarn em: 

• Situacào de isolamento; 

• Trabaiho lnfantil; 

• Vivência de violência e ou negligéncia; 

• Fora da escola ou corn defasagem escolar superior a 2 (dois) anos; 

• Em situaçäo de acoihimento; 

• Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; 

• Egressos de medidas socioeducativas; 

• Situaçào de abuso e ou exploraço sexual; 

• Corn medidas de proteçäo do ECA; 

• Crianças e Adolescentes em situaçäo de rua; 

• Vulnerabilidade que diz respeito as pessoas com deficiência; 

E, ainda, de acordo com a Tipificaçäo Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Resoluçào CNAS 

n2 109/2009, Crianças e adolescentes: 

• Encaminhados pelos servicos da Protecào Social Especial: Programa de Erradicaçäo do 

Trabaiho Infantil (PETI); Serviço de Proteçäo e atendimento Especializado a FamIlias e 

lndivIduos (PAEFI); 

• Em situaço de acolhimento ou que já retornaram ao convIvio familiar após medida protetiva 

de acolhimento; 

• Com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; 

• Cujas familias so beneficiárias de programas de transferência de renda; 

• De famIlias corn precário acesso a renda e a serviços püblicos. 

~
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2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 GERAL 

Oferecer urn atendimento complementar corn práticas rotineiras e atrativas que fortaleçam 

as relaçöes famihares e comunitária e a convivência das crianças e adolescente cadastradas no 

Aço FamIlia e referenciados no Cad Cinico, valorizando o sentido de vida coletiva, corn a oferta de 

atividade grupais que promova o acesso a benefIcios e serviços e visem prevenir e proteger as 

usuários de risco e violaçöes de direitos, pautando-se na defesa e afirmaço dos direitos e no 

desenvolvimento e potencialidade, corn vista ao alcance de alternativas ernancipatOrias para o 

enfrentamento das vulnerabilidades sociais. 

2.4.2 ESPECIFICOS: 

Complementar as acöes da famIlia, e comunidade na proteçäo e desenvolvimento de crianças 

e adolescentes e no fortalecimento dos vInculos familiares e sociais; 

Assegurar espacos de referenda para o convIvio grupal, cornunitário e social e a 

desenvolvirnento de relaçöes de afetividade, solidariedade e respeito mütuo; 

• Possibilitar a ampliaço do universo informacional, artIstico e cultural dos jovens, bern corno 

estimular a desenvolvirnento de potenciatidades, habilidades, talentos e propiciar sua 

forrnaçäo cidad; 

Estirnular a participaço na vida püblica do território e desenvolver competêndias para a 

compreensào crItica da realidade social e do rnundo contemporâneo; 

Contribuir para a inserço, reinserçäo e permanência do jovem no sistema educacional. 

2.5 RECURSOS FISICOS 

Conforme as orientaçöes da resoluçào CNAS 109/2009, o espaco fIsico da lnstituiço está apto 

para receber as crianças e adolescentes de forma condizente e segura, mantem iluminaço 

adequada, ventilaço, conservaçäo, privacidade, salubridade, limpeza e acessibilidade, de acordo 

corn os parâmetros da Associaco Brasi lei ra de Norrnas e Técnicas (ABNT). Mantendo uma estrutura 

adequada, e respeitando as singularidades dos usurários e profissionais, evitando situaçöes 

violadoras de seus direitos. Para tanto contamos corn area total de 3500 m2, sendo que para a 
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execuço do serviço utilizamos as seguintes instalaçöes: 

01 refeitório 

01 cozinha corn churrasqueira 

01 banheiro; 

01 sala de arquivo ou atividades; 

01 area de lazer corn quiosque, playground e duas casas de boneca; 

01 Ginásio poliesportivo corn vestiários rnasculino e feminino; 

01 Almoxarifado para rnateriais esportivos; 

01 Almoxarifado para rnateriais diversos; 

01 Cozinha industrial corn bar e churrasqueira; 

02 Salas para Coordenaçäo e atendirnento; 

01 Sala adrninistrativa; 

04 Banheiros (masculino/ferninino); 

01 Sala equipada para atividades de inclusão digital; 

01 Sala de arquivo; 

01 Sala atividade danca 

01 Sala brinquedoteca 

01 Sala artesanato 

01 Sala captação 

0 Centro de Convivência Açäo FamIlia norteia suas açöes corn base na Resolucào CNAS n2 

109/2009, onde desenvolvemos a Proteçâo  Social Básica, através do Servico de Corivivência e 

Fortalecimento de VInculos, ofertando urn trabalho de forma a cornplernentar o trabaiho social corn 

famIlias, possuindo o caráter preventivo e proativo pautado na defesa dos direitos e 

desenvolvimento das capacidades e potencialidades de cada indivIduo, prevenindo situaçöes de 

vulnerabilidade social, contribuindo para que as usuários desenvolvarn formas de enfrentamento das 

problemáticas sociais alcançando alternativas emancipatOrias. As acöes säo organizadas de forma 

grupal de acordo corn a faixa etária, integrando assirn o desenvolvimento do ciclo de vida de cada 

usuário. Toda a rotina planejada se desenvolve através de atos que proporcione trocas culturais e de 

vivência, potencializando sentimentos de pertinência, identidade, socializaçäo e convivência 

cornunitária, regularnentado pela Tipificaço Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resoluco CNAS 

n2 109/2009), reordenado ern 2013 por meio da Resoluçào CNAS n901/2013. 
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Utilizaremos os fundamentos e objetivos relacionados ao serviço através da abordagem dos 

eixos estruturantes que darão origern ao objetivo geral e especIficos conforme a faixa etária atendida. 

2.6 COMPROMISSO 

A Organizacão curnprirá as exigências contidas no Termo de Colaboração, executando 

rigorosamente as atividades previstas no presente Piano de Trabalho, em conformidade corn as 

disposicöes previstas na Politica Nacional de Assistência Social; 

Permitirá o livre acesso aos processos, aos documentos e as informaçöes relacionadas a parceria, 

bern como ao local de execução do presente objeto, dos agentes da Administraçào Püblica e do 

Tribunal de Contas, no exercIcio legal da fiscalizacão, monitoramento, avaliação e controle; Em 

todas as divulgaçöes do Serviço, será destacado o nome do parceiro financiador, ou seja a Prefeitura 

Municipal de São Manuel e o brasão do MunicIpio. Será providenciada placa de ldentificação no 

endereco da execuçào do Serviço, indicando os valores e fontes de financiamento. 

3. DEscRIçAo DA REALIDADE DO OBJETO DA PARCERIA 

0 territOrio de abrangência do Serviço, o Setor 2, 	é considerado 	de mUltiplas 

vulnerabilidades, associadas a questào das necessidades objetivas e subjetivas das pessoas que 

integram a comunidade, objetivas relacionadas a condicôes precárias de vida, privaçäo de renda 

e privaçäo de acesso aos serviços püblicos e as subjetivas pelas experiências de violência, 

desvalorização, discriminação e exploracäo vivenciadas pelas pessoas no âmbito familiar, 

comunitário e social, fatos estes que levam a fragilizaçào de seus vInculos afetivos e de 

pertencimento social, o que Ihes expöem a riscos individuals e sociais, ou seja, a violaçOes de 

direitos. Situação comurn relacionada a regiào abrangida, e para prevenir esta fragilizaçäo dos 

vInculos e protege-los, o Sistema CJnico de Assistência Social (SUAS), previsto na Lei nQ 8.742/1993, 

oferta a população urna série de serviços e beneficios, além de programas de transferência de renda, 

como é exemplo o Programa Bolsa FarnIlia (PBF). 0 Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

VInculos (SCFV) tarnbém integra este conjunto de serviços do SUAS e, junto corn o Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral a FamIlia (PAIF), oferece a populacão que vivencia vulnerabilidades 
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sociais e relacionais, oportunidades de reflexäo sobre as questöes vivenciadas em seu dia-a-dia. 

Portanto considerando as citaçöes, e diante dos levantamentos realizados junto ao perfil sócio 

econOmico dos usuários cadastrado no Serviço, podemos afirmar sobre a necessidade de 

atendimento da demanda. 

Embora que o atendimento das familias e realizado através do GRAS, pelo PAlE, realizamos 

uma intervencão positiva familiar para o efetivo fortalecimento de vInculos familiares, assim, 

realizarnos uma pesquisa corn familias que buscam o atendimento na Organizaço para inserço no 

Serviço, cujo o resultado é apresentado no Anexo I. 

4. DESCRIçAO DE METAS A SEREM ATINGIDAS E DE 

ATIVIDADES E SEREM EXECUTADAS 
Espera-se que a participaço de crianças, adolescentes e suas famIlias no Serviço de 

Gonvivência e Fortalecimento de VInculos assegurem o acolhirnento das suas demandas e 

dificuldades ou fatores desencadeadores de comprometimento do vmnculo e do convIvio socio 

familiar. Também se pretende construir novas formas de estar em famIlia e comunidade, 

potencializando a formaçào de grupos, trabalhando questöes que podem vir a suscitar o desgaste 

ou o rompimento de vinculos importantes para o desenvolvimento dos usuários e o bem-estar da 

famIlia. 0 trabalho ainda aspira reduzir a incidência de situacöes de risco no territOrio, tais como 

situaçöes de drogadição, prostituiço, negligencia e gravidez precoce existentes no território onde 

o Serviço esta inserido. 
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4.1. EIXOS ESTRUTURANTES 

Convivência social 
Direito de Ser Participaço 

Capacidades soclais/emocionais 

Demonstrar emoço e ter 
Direito de aprender/experimentar Participaço no serviço 

autocontrole 

Demonstrar cortesia Direito de brincar 
Participaço no 

territOrio 

Comunicar-se Direito de ser protagonista 
Participaçäo como 

ci dad ão 

Desenvolver novas relaçöes Direito de adolescer 
Participaçào nas 

polIticas püblicas 

Realizar tarefas grupais Direito de ter direitos e deveres 

Encontrar soluçôes para 

conflitos em grupo 
Direito de pertencer  

Capacidade promover e 
Direito de ser diverso 

participar da convivência social  

Direito a comunicação 

4.2. TEMAS TRANSVERSAIS 

lnfância/Adolescência e Direitos Humanos e Socioassistenciais 

lnfância/Adolescência e Saüde 

Infância/Adolescência e Meio ambiente 

lnfância/Adolescência e Cultura 

Infância/Adolescência e Esporte, Lazer, Ludicidade e Brincadeiras 

Infância/Adolescência e Trabaiho 

Durante os encontros do SCFV, criaremos situacöes de convivência para diálogos e fazeres 

que constituam algumas dessas alternativas abaixo relacionadas, que visem ocasiöes para 

promover: 
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Corn estratágis qua considerarn as questâes. as problemas do outro 

Processes do coma procedefltes • legftimos; 

Va lad zaçao/recon hedm onto 

Estratégias qua cdem amblincia, visando a partliha di .xperiênclas, 

Esaita sells Interesses, sues, nunnps e Insegurancas, iritri outros; 

Estratéglas qua os estimulem na construçäo do mlac6.s horizontals, 

oduçlo co4edva de Igualdade, a realizaçio compartlihada a a colaboraçk; 

EstTatégias qua fonantem a responsabilidade e a rdexio sobre as 

Exercfdos do escdllias rnativa0es . Interesses envolvidos no nod. escolher 

Tomada do dedsào sabre a propda Estrateglas qua dear,volvam a capacWade de responsabilizar-se, de 

vida e do sea grupo rtigociar, de compor, de revered. assumir uma escoiha; 

Estratégias quo favorecam a apendizado so .xerciclo de urn 

Dsant, conjurito di habilidades a capacidades di compartllhamento a 

pore a resoluçlo do centitos e dlvwg erigaJamertta Abs processos reso kitWas ou restaurativos; 

Andes 

Estratéglas ma objetWam anaflsaras sltuacâes vNldas a explorar 

Recoitodmonto do Ilmites e variacöes di oscoihas, de Irteresses, de condutas, di atitudes e de 

posdbllldados des situacOes vMdas entendirnentos dos outros; 

Estratégias qua criem a induzam atitudes mais cooperativas a partir 

do anállse de sltuaäes, di expllcltack de desejos, rnedos e 

Expetlindas do eswthas e dedsOes intnssis, n.goclacöes i  cam pos lØss . rsvlsöes de posiclonarnentos 

cOIQdVaS e capacidade de adlar reallzac8es Individuals em favor di urn gnipo; 

Estr.tgias qua permitam construir, flu relaç6es, lugares de 

autoridades pan deteriffinadas quest5u, d.sconstrulndo a 

Aprendizado e onskio do forms perspectiva de autoridade pot hlerarqulas pr.vlarnente definidas; 

lgualtâla  

Estratáglas qua permitarn aprender e ter dominlo sabre os 

siritimentos a afetacMs, S modo. enfrsr,tar sltuac8.s qua dSparam 

Reccnhedmaito e n ninçSo das  sentim.ntos Intensos a negativos em individuos cu grupos; 

emoçbes nas sltuac6es vividas 

Estrateglas qua p.n,.ltam .nrcltar sltuacães protegidas .m qua as 

desigu&dad.s. diversidades podem ser analisadas. 

problernfladas, permitindo qua caracterfsticas condic8.s a escoihas 

Reconhedmento e admkaçlo do sejarntornadas.m sua ralz de dlferença a nk a partird. unjuhode 

dlferença valor heseinbnuco. 

Todas essas atividades sero realizadas de forma sistematica e sero abordadas durante as 

atividades grupais, sendo utilizadas de algumas oficinas, como thor estratégico para potencializar 
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e qualificar as acöes dos grupos do SCFV. Tratando-se de urn subterfügio para prornover a 

convivência, as coriversaçôes e os fazeres por meio dos quais Os vinculos entre os usuários e os 

profissionais sejam construidos e fortalecidos. 

Durante o processo de execução do serviço e respeito aos eixos norteados, utilizarernos 

estratégias de atendimento rotineiro de acoihida, escuta, convivio familiar e comunitário e a busca 

da autonomia, através da programaçào prevista em cronogramas e divididas: 

4.3. ATIVIDADES ROTINEIRAS 

• 	Alirnentaço; 

• 	Higiene pessoal; 

• 	Socioeducativo. 

Considerando que diariarnente será ofertado lanches e refeiçöes para os usuários que 

participam do SCFV, corno forma de completar as açöes realizadas durante o serviço, será 

observada a qualidade e a procedência dos alimentos disponibilizados, a fim de contribuir para a 

promoço da saüde e do bem-estar dos usuários que os consornern, urna vez que o direito humano 

a alirnentaço saudável deve ser preservado também no âmbito do serviço. Considerando que as 

crianças e Os adolescentes, encontram-se em estágio peculiar de desenvolvirnento, e visualizamos 

que esta oferta e de extrerna irnportância, contribuindo para a formaçao de hábitos saudáveis, além 

de utilizarmos desta para promover algumas abordagem temáticas, suscitando reflexöes a partir de 

diversos pontos de vista - cultural, social, econômico, nutricional, de maneira a estirnular a sua 

consciência crItica e a sua autonornia nas escolhas alirnentares. Da mesma forma se dá pelas 

técnicas diarias das observaçöes sobre a higiene pessoal. 

Conforme citado utilizaremos ainda como recursos de trabaiho, as oficinas temáticas como 

práticas atrativas, por inürneras boas razöes, nao perdendo de vista o contexto do SCFV, salientando 

que as práticas atrativas, desempenharo urn importante papel para promover entre Os usuários e 

os orientadores sociais momentos de escuta e diálogo, de aprendizado e ensino coletivo, de 

valorizaco e reconhecimento do outro, de exercicio de escolhas, de tomada de decisöes, de 

resolucào de conflitos, de construção de projetos de vida, entre outros aspectos necessários a 
convivência em grupo e tIpicos dela, NAO sendo o objetivo do SCFV formar atletas, artistas, etc., 
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porém fomentar ainda o desenvolvimento de habilidades e potencialidades. A prirnazia do SCFV é 

atuar em complementariedade ao trabaiho social corn famIlias realizado pelo PAlE e PAEFI, 

prevenindo e protegendo os usuários de riscos que podem provocar o rompimento. 

4.4. OFICINAS TEMATICAS 

• 	Tecnologia digital; 

• 	Atividades fIsicas e esportivas; 

• 	Artes e trabalhos manuais; 

• 	Expresso corporal, canto e dança; 

• 	Musicalizaço. 

Também durante o percurso teremos a previsäo de atividade pontuais das quais 

destacamos: 

4.5 EVENTOS, FIESTAS E DATAS COMEMORATIVAS 

• 	Realizaço de festas para Os atendidos no Carnaval, Páscoa, Festas Juninas, Dia da Criança e 

Natal entre outras; 

• Comemoraço do Aniversário da lnstituiço; 

• Desenvolvimento das semanas de Combate a Exploraçao Sexual de Criancas e Adolescentes, 

outubro Rosa (Campanha Prevençäo ao Cancer Mama), Setembro Amarelo (Campanha 

Prevençào ao SuicIdio), Novembro azul (Campanha Prevençäo Cancer PrOstata), Consciência 

Negra, onde serao elaboradas gincanas, roda de conversas, apresentacöes e outras; 

• 	Apresentaçöes artIsticas do grupo cultural da lnstituiço em eventos do bairro e municIpio; 

• 	Passeios e atividades culturais; 

• 	Eventos para angariar recursos para lnstituição. 

4.6 ATENDIMENTO NO PERIODO DE FERIAS ESCOLARES 

0 Serviço nos meses de janeiro e julho será desenvolvido com Os atendidos no perIodo da 

rnanhä, com programaço especIfica, possibilitando a interaçào de todos os grupos onde sero 
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realizadas atividades coletivas e intergeracionais, garantindo a continuidade do atendimento e 

permitindo o direito de férias da equipe de trabaiho. 

4.7 CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO ANUAL 

Turno Segunda 	1 Terça Quarta - 	 Quinta Sexta 

Grupo a 
Grupoa Grupoa Grupoa Grupoa 

Criancas e 
Criancas e 

adolescente 6 
Criancas e Criancas e Criancas e 

adolescente 6 adolescente 6 adolescente 6 adolescente 6 

Manh 	08:00 a 12 anos 
a 12 anos 

a 12 anos a 12 anos a 12 anos 

as 11:00 

Grupob 
Grupob 

Grupob Grupob Grupob 
Adolescentes 

Adolescentes I 	Adolescentes Adolescentes Adolescentes 
del3alS 

de 13 a 15 de 13 a 15 de 13 a 15 de 13 a 15 

Grupo c 
Grupo C 

Crianças de 08 
Grupoc Grupoc Grupoc 

 
Criancas de 08 Criancas de 08 Criancas de 08 Criancas de 08 

allanos 

Tarde 13:00 as 
a 11 anos a 11 anos a 11 anos a 11 anos 

16:00 Grupod 
Grupo d Grupod Grupod Grupod 

Adolescentes 
Adolescentes Adolescentes Adolescentes Adolescentes 

del2al5 
de 12 a 15 de 12 a 15 de 12 a 15 de 12 a 15 

Tarde 18:30 as 
Grupoe Grupoe 

Intergeracional Intergeracional 
20:00 

5. FORMA DE EXECUçAO DAS ATIVIDADES E DE 

CUMPRIMENTO DAS METAS A ELAS ATRELADAS 
Considerando a complexidade do bairro e a importância de uma reIaço articulada entre a 

rede sOcio assistencial, nossa atuacäo se pauta na referência e a contra referenda entre Os 

equipamentos CRAS e CREAS, bern corno a articulaçäo entre PAIF e PAEFI, sendo indispensável o 

diálogo entre os técnicos desses serviços, para que estabeleçam normas de encaminhamentos, 

especificidades e providências. As formas de acesso da criança e do adolescente poderé ser por 

encaminhamentos da rede socioassistencial e das demais polIticas püblicas, por procura espontânea 
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ou por busca ativa, porém os pals ou responsáveis deverão realizar o cadastro apresentando a 

documentaço necessária cornprobatória. Após a seleçäo será feita através da análise da equipe 

técnica, obedecendo a critérios estabelecidos e diante do nümero de vagas. 

Fases de intervenço: 

5.1 DIAGNOSTICO DO PUBLICO A SER ATENDIDO 

Diante da situaço de vulnerabilidade social apresentada no bairro, onde a própria 

localizaçào já o desfavorece, e ainda o alto mndice de tráfico de entorpecentes, prostituiçào e a 

violência que faz parte do cotidiano, onde reflete diretarnente nas crianças e adolescentes, os 

tornando extrernamente arredios, agressivos e corn grande dificuldade de integraçäo, sendo estes 

perceptIveis quando ha atividades que necessitam da integraçào e exposiçào dos rnesmos, 

principairnente se estas forern externas, pois se esquivarn da participação, alegando a tirnidez, 

medo e a incapacidade, trazendo-nos para urna reflexo de intervenço, onde pudéssernos realizar 

urna açào corn a proposta que vern ao encontro da integralidade das açôes, corn vistas a minimizar 

e ou sanar caracterIsticas socialmente desvalorizadas e discriminadas de forma negativa nas 

farnIlias. 0 perfil dos usuários a serem atendidos é de 100 (cern) Crianças e Adolescentes, 

subdivididos ern quatro grupos de 25 integrantes sendo: 6 a 12 anos, de 13 a 15 anos, de 8 a 11 

anos, de 12 a 15 anos e ainda urn grupo intergeracional ern contrapartida da lnstituiço, as rnaiores 

problemáticas apresentadas se referern a: 

• 	Dificuldade de dernonstrar respeito corn o prOximo; 

• 	Dificuldade de aceitaçäo de normas e regras; 

• 	Dificuldade realizar tarefas coletivas; 

• 	Dificuldade em desenvolver novas relacoes sociais; 

• 	Dificuldade de encontrar solucäo para conflitos em grupos; 

• 	Dificuldade de comunicar-se de forma eficaz; 

• 	Dificuldade na capacidade de aprender e se interessarern no aprendizado, tanto na educaçäo 

formal quanto a informal; 

Visando o alcance dos objetivos, e necessário que a atividade seja perrnanente, continuada e 

planejada, assirn, iremos atuar junto aos usuários ern relaco as vulnerabilidades e observando o 
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estágio de desenvoivimento em relaco as principais habilidades sociais e emocionais fundantes 

dos eixos estruturantes do servico: 

• Autoestima 

• Capacidade de demonstrar emoço e ter autocontrole 

• 	Capacidade de demonstrar cortesia 

• Capacidade de comunicar-se 

• 	Capacidade de desenvolver novas relaçöes sociais 

• 	Capacidade de realizar tarefas coletivas 

• 	Capacidade de encontrar soiuçöes para confiitos do grupo 

• Capacidade de aprender 

5.2 INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO SERVIO JUNTO AOS 

USUARIOS 

Após diagnosticado o piibiico atendido, feita a descriço da metodologia a ser utilizada corn 

vistas na observaço sistemática da demanda, serào selecionados os instrumentals que serào 

utiiizados para o monitoramento do atendimento aos usuários, tais corno listas de presença, ficha 

de cadastro, reiatOrios, termo de assessoramento, pesquisas, entrevista socioeconômica, piano de 

acompanhamento individual se for caso, piano de acompanhamento familiar se for o caso, etc. E 

também Ira compor o monitoramento, aplicaçöes de questionário de avaliaçäo, contato corn a 

professor da escola, entrevista social que serào apiicadas duas a três vezes ao ano a fim de coiher 

subsIdios de sucesso ou insucesso das metodoiogias apiicadas e consequente reviso das condutas 

técnicas, e também servir de base para elaborar relatórios de atividades e indicadores de impacto 

social. 

5.3 FORMAcAO DE GRUPOS DE CON VI VNCIA 

As situacöes de vuinerabiiidade e risco diagnosticadas, nao servirào para estigmatizá-Ios, 

mas promover a acoihida dinâmica e estratégica, corn base no mapeamento de vulnerabilidades e 

risco que se formarào as grupos conforme ciclo de vida, sendo estes formandos por 25 usuários, 

para os turnos da manhä e da tarde, sendo: 
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• Grupo I - crianças e pré-adolescentes de 6 a 12 anos 

• Grupo II - adolescentes de 13 a 15 anos 

• Grupo ill - crianças de 08 a 11 anos 

• Grupo IV- crianças e adolescentes de 12 a 15 anos 

• 	Grupo Intergeracional - Contrapartida Institucional 

Nos grupos, serão proporcionadas acolhida e partilha de experiências, ideias, düvidas e 

saberes, de modo a estimular a interacào entre os usuários e o orientador social, que for 

responsável pela conduçào do grupo e, assim, se espera paulatinarnente a superaço de 

vulnerabilidades. 

Nesse passo, observarernos que os percursos so definidos corn exatido somente após o 

diagnOstico. A equipe estando ciente das vulnerabilidades e riscos elege entre as experiências mais 

relevantes para desenvolver as habilidades sociais e emocionais e somente depois é que as 

temâticas sero eleitas, e que servirâo de melo introdutOrio para construir as experiências 

necessárias para elaborar as habilidades defasadas. 

Para formaçào de percursos, em prirneiro lugar, levaremos em consideraço as 

vulnerabilidades efetivas constatadas no mapeamento e selecionados, a partir delas, elegeremos 

quais experiências sero abordados nos agrupamentos, devendo-se respeitar as necessidades dos 

participantes levando em conta as Especificidades do seu ciclo de vida, preservando a diversidade. 

As abordagens serão distribuldas em turnos de ate 03 (três) horas diárias, e cada grupo ficaro sob 

a conduço do orientador social, profissional responsável pela mediaco dos grupos do servico. Que 

se responsabilizará pelas seguintes atribuiçöes: 

Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades coletivas nas unidades e/ou na 

corn u n ida de; 

Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execuço das atividades; 

• 	Apoiar na organização de eventos artIsticos, lüdicos e culturais nas unidades e/ou na 

corn u n i dade; 

• 	Participar das reuniöes de equipe para o planejamento das atividades, avaliaçäo de processos, 

fluxos de trabalho e resultado; 
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Acompanhar e registrar a assiduidade dos usuários par meio de instrumentals especIficos, 

coma listas de frequência, atas, sistemas eletrônicos prOprios, etc. 

Embora a SCFV seja organizado a partir dos ciclos de vida dos usuários, a fim de considerar as 

especificidades de cada etapa do desenvolvimento, existern aspectas da vida humana que 

perpassam todas elas, tais coma a participação, a convivência social e a direito de ser, diante 

desse cantexta atuaremos através dos eixas estruturantes e orientadores do SCFV. 

Cada orientador social terá a responsabilidade pela conduço dos grupos do SCFV, onde 

através da elaboraço de urn planejarnento de atividades, sero definidos as percursos, pelas 

construçöes de estratégias para a abordagem dos ternas a serem tratados. Isso significa que, a partir 

dos eixas orientadores do serviça, a planejamento das atividades a serem executadas junta aos 

grupos deverão prever inhcia, meia e fim canforme objetivos e estratégias de açäo preestabelecidas. 

Isto no significa que ao final de urn percurso a participaçãa do usuário no serviça deve ser 

encerrada. Lembrando que a usuária pode permanecer participando de quantos percursos forem 

necessárias, a partir da avaliaçäo técnica, da disponibilidade de vagas para a SCFV e de seu desejo, 

quando for a caso. 0 final do percurso pode estar associado au no ao fim do grupo, a depender da 

situacâa analisada pelo técnica e a orientador social que acompanha aquele grupa. 

6. DEFINIçAO DOS PARAMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA 

AFERIçAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

Coma forma de mensurar e aferir parârnetras que sero utilizados para verificacào das 

metas, e se a prapasta do serviça está vindo ao encantra das expectativas, e se vem sendo superado 

no decorrer da participação dos usuários utilizaremos de técnicas de avaliaçäo corn regularidade e 

a qualidade das interaçôes que estara sendo realizadas nos grupos e no serviça, a fim de verificar 

as aquisiçöes que as usuárias esta alcançando e a qualidade do Serviço. Essa avaliaço dar-se-á no 

dia-a-dia da execução do mesma, corn a demanda de atenço dos orientadores saciais, bern coma 

a acompanhamento regular do técnica de referência do CRAS. Para auferir as impactas saclais 

alcançados, utilizaremos as metas propastas para a serviça: 
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TP TWO 

1 Indicador de eficiência 

2 Indicador de eficácia 

3 Indicador de qualidade 

4 Indicadores de Produtividade 

5 Indicador de Capacidade 

Item Descricâo Tendência Interpretaço Tp 

1 Capacidade Manter (N2 usuários / N2 vagas) x 100 5 

Conhecer e 
(Pontos obtidos nos questionários) / 

2 Satisfaçâo dos usuários (pontos possIveis dos questionarios) 
Aurnentar 

x 100 3 

Avaliar e 
(Pontos obtidos nos questionários) / 

3 Satisfaço dos familiares (pontos possIveis dos questionários) 
Aumentar 

x 10 

Relação de usuários , 
(Qtde de usuários / qtde de 

colaboradores 
Otimizar colaboradores) (menos 

administrativos) 

Atividades temáticas 
(Qtde horas oficinas + ternas 

5 (usuário/ano) Otimizar 
transversais / qtde horas no servico) 

2  
x 10 

6 
Açöes Comunitárias 

Otirnizar 
(Qtde horas açöes corn unitárias / 

(usuário/ano)  qtde horas no servico) x 100 2 

Treinamentos / 
Total (R$) corn treinamentos e 

7 Capacitaçôes 
despesas de Iocornoção I n2 

1 
funcionários (todos rnenos oficinas) 

Eficiência de Custo do (R$ orçado / R$ efetivamente gasto) 
8 

Projeto 
Otimizar 

 xlOO 
1 

Horas de avaliaço e 
(Qtde horas ern avaliação de 

9 monitoramento de usuários Otirnizar 
usuários / qtde horas trabaihadas) x 

2  
100 

Eficácia dos 

10 encaminhamentos Otirnizar 
(N2 encaminhamentos atendidos / 2  

socioassistenciais 
n2 encaminhamentos feitos) x 100 

12 Refeicöes Otimizar 
(NQ refeicôes oferecidas / n2 dias de 

2 
servico) 
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Utilizaremos da periodicidade para avaliar a processo de aceite do serviço, como 

pressuposto a convivência como meio para alcançar o fortalecimento de vInculos familiares, 

comunitários e sociais através de listagem de presença; 

A assiduidade nos encontros do SCFV facilita a construçào de vInculos entre as usuários do 

grupo e a orientador social, assim coma auxilia a avaliaço do trabalho empreendido, no sentido de 

fornecer subsIdios para a equipe técnica sobre as indicadores de fortalecimento de vInculos 

familiares e comunitários, que é o objetivo principal do serviça. Nesse sentido sero avaliadas a 

frequência dos usuários, sua presença fIsica nos encontras, em articulaçäo corn outros elementos 

da rede como escola, Cras, ESE, e outras, para avaliçào e identificacào dos acertos e as falhas na 

execuçào do serviço. 

Será analisado através dos relatOrios a qualidade das interaçöes e intervençöes, observando 

a proatividade e as oportunidades conquistadas e construldas nos encontros. 

Como método comprobatório sobre as exigências legais, o registro da frequência dos 

usuários no serviço tera a funçào para fins de comprovaçäo da oferta do serviço juntos aos Orgos 

de controle, e devem registrar a frequência dos usuários nas atividades propostas, pelos meios que 

a gestora municipal considere a mais adequados a realidade do territOrio, ou seja, por meio de listas 

de chamada, listas de assinaturas, sistemas eletrônicos prOprios, etc. 

As ausências declaradas acima de 75%, serão investigadas, a fim de que se evite a sua evaso 

definitiva, sendo observado as motivos que geraram a ausência dos usuários. 

Trimestralmente será avaliado a püblico do serviço, para validaçao junto ao SISC, e deverá 

ser encaminhado ao gestor municipal ou quern ele delegar por meio de acesso ao sistema, 

informando a continuidade da participaçäa dos usuários no SCFV em funcionalidade própria do 

sistema. 

Anualmente realizaremos uma ratificaço dos dados levantados acerca da pesquisa realizada 

para a conhecimento do território e das famIlias que a habitam para estabelecer criteria de 

acompanhamenta evolutivo; 

A equipe técnica que executa a serviço terá a responsabilidade de avaliar e definir junto corn 

as usuários as critérios indicadores da continuidade de participaçäo, onde ficará estipulado a 
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quantidade de frequência nos encontros, sendo em alguns casos 50% do total de encontros no 

trimestre, em outros 75%, para que assim o püblico possa fazer parte destes compromissos a serem 

assumidos pelos componentes dos grupos. 

0 Monitoramento das açöes acontecero durante todo o ano e em todas as etapas do 

desenvolvimento do Serviço para o controle das açöes e superacào das problemáticas existentes, 

sendo supervisionado diariamente e avaliado mensalmente pela equipe técnica e pela gestào de 

assistência e desenvolvimento social do MunicIpio, por meio de visitas técnicas e 

acompanhamentos dos usuários do Projeto Açào FamIlia. Sero realizadas também, reuniöes e 

visitas domiciliares conforme as necessidades, sendo que a frequência será controlada através de 

prontuários, identificando resultados qualitativos, quantitativos e impactos sociais causados. 

Utilizam-se como meios de verificacoes: Prontuário individual, lista de presença e relatOrios 

mensais. 

7. PREVISAO DE RECEITAS E DE DESPESAS A SEREM 

REALIZADAS NA EXECUçAO 

Para execucào do serviço qualificado seräo aplicados os recursos abaixo relacionados. 

7.1 RECURSOS HUMANOS 

SaláriosRecursos Humanos MENSAL 	 I 

Cargos 
Carga 

Horaria/ 
semanal 

Padrao / 
Quaint. 

Salário bruto 
. 	. 	. 

(individual) 
Total Salarios 

Coordenadortécnico 44 1 2.184,63 2.184,63 

Auxiliaradministrativo 44 1 1.810,12 1.810,12 

Auxiliar de Cozinha 44 1 1.320,14 1.320,14 

Contador - 1 691,25 691,25 

Orientador Social 30 1 1.392,96 1.392,96 

Facilitadores 4 3 378,17 1.134,51 

Estagiários 30 2 728,21 1.456,42 

Facilitador 12 1 950,00 950,00 

Orientador Social 44 1 1.757,07 1.757,07 

Orientador Social 44 1 1.456,42 1.456,42 
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7.2 MATERIAlS DE CONSUMO 

Outras Elementos Despesas 
Per Capita Custo Mensal 

Custo Anual 
Mensal PC x Capacidade  

Alirnentação 21,51 2.000,00 24.000,00 

Recursos materiais para oTrabaiho Social I 
socioeducativo I pedagógico  

19,14 1.780,00 21.360,00 

Higiene e Limpeza 3,76 350,00 4.200,00 

Material de Escritório 1,29 120,00 1.440,00 

Agua / Energia Elétrica / Gas / Telefone / 
Corn bustIvel 

14,68 1.365,00 16.380,00 

Despesas Administrativas (Imposto I pedágio / 
Internet / Seguros / Tarifas Bancárias)  

1,08 100,00 1.200,00 

Medicamentos 0,22 20,00 240,00 

Outras despesas no classificadas 3,70 344,00 4.128,00 

Manutençöes (Prédio / VeIculos / lnformática / 
Relógio Ponto /Máquinas e equipamentos em 3,23 300,00 3.600,00 
gera I)  

Prestador de Servicos Diversos 3,01 280,00 3.360,00 

Maquinas e Equipamentos 1,08 100,00 1.200,00 

Capacitaco de equipe (Viagem I Estadia e 

Alimentacão) 
1,08 100,00 1.200,00 

G -  - Total 68,59 
I 

6.859,00 
I 

82.308,00 

Per Capita Mensal (G/100) 68,59 823,08 1,  

24 

Avenida Judo Batista Guava, 32 - Jardim Santa Monica - Cep 18650-000 - So Manuel - SP 
lone/Fax: (14) 3842.3355 / 3841.3905 - e-mail: casastamarla@enteronllne.com.br  - site: ww.casasantamaria.com.br  



Fundada 24 de Feerelro de 2000 
CNPI 03.775.328/0001-78 

7.3 RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA EXECUçAO DO SERVIO DE 

ACOIHIMENTO INSTITUCIONAL 

Natureza da Despesa Custo mensal R$ Custo anual R$ 

Pessoal/ Encargos Soclais + Estagiários + Prestadores - 
de Servicos 

17.149,98 205.799,70 

Consumo Operacional (Alimentac5o / Materials para 

oTrabaiho Social / socioeducativo / pedagógico / 
Higiene e Limpeza / Material de Escritorto I 

4.395,00 52.740,00 

Medicamentos 

Consumo Administrativo (Agua / Energia Elétrica I 
Gas I Telefone  I CombustIvel / Imposto / pedágio I 1.340,00 16.080,00 
Internet I Seguros / Tarifas Bancárias)  

Outras despesas no classificadas 344,00 4. 128,00 

Manutencöes Diversas - Prestadores de servicos e 

materials (Prédio / VeIculos / lnformática / Relógio 580,00 6.960,00 
Ponto /Máquinas e equipamentos em geral)  

Maquinas e Equipamentos 100,00 1.200,00 

Capacitaco de equipe (Viagem / Estadia e 

Alimentaco)  
100,00 1 200,00 

TOTAL 24.008,98 288. 107,70 

1 25 

Avenida João Batista Grava. 32 - Jardim Santa MOnica- Cep 18650-000 So Manuel - SF 
Fone/Fax: (14) 3842.3355 /3841.3905 - e-mail: casastamaria@enteronline.com.br  - site: sw.casasantamaria.com.br  



ii 	 rN, II 	'C,flfl 

7.4 VALORES PARA APLICAçAO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Fonte do recurso 

Valor R$ 

Mensal Anual 

WAS - Termo de Colaboração 

Municipal  
15.200,00 182.400,00 

Parceiros 6.595,08 79.140,96 

A captar 2.213,90 26.566, 74 

Total 24.008,98 288. 107,70 
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8. CONSIDERAcOEs FINAlS 

0 Serviço tern coma premissa complementar as acöes socioassistenciais no MunicIpio de Säo 

Manuel, no que diz respeito ao serviço de Convivência e Fortalecimento de VInculos consolidando 

acöes espartivas, culturais e de lazer, coma formas de intervenço social planejada crianda 

situaçöes desafiadoras, estimulando e arientando criancas e adolescentes que utilizam-se do 

serviça, a construçàa e reconstruço de suas histOrias e vivências individuals e coletivas, propiciando 

novas formas de conhecimentos, permitindo-Ihes a possibilidade de percepçäo de mundo sob 

diferentes perspectivas. 

A lnstituiço se dispöe e tern condiçoes de contribuir no atendimenta dos usuários que se 

encontrarn nas diversas situaçöes de vutnerabilidade, uma vez que, dentro do bairro e adjacências 

onde atuamas deparamos corn problemas coma considerável Indice de violência, baixo 

escolarizaçào, falta de valorização dos estudas, drogadiçàa, prastituiçàa entre autros. 

Par se tratar de urn bairro cam grande vulnerabilidade social e corn uma dernanda 

considerada moderada que necessitam do atendirnento, a lnstituiçäa tern como pretenso ampliar 

seu atendimento, buscando acolher a dernanda reprimida, porérn sem prejuIzos em suas acöes 

atuais, corn vistas a atingir em media 148 crianças e adolescentes do Bairro, fazendo-se necessária 

o acréscirna dos valores a serem pactuados cam a gesta Municipal, assim coma as parcerias 

realizadas cam empresas privadas. 

Garantindo que a desenvolvimento de nossas açöes tenha coma enfoque a grupo familiar 

coma lugar natural de proteco e incluso social, fortalecenda as relaçôes familiares, sociais e 

comunitárias, possibilitando a desenvolvimento pessoal e social e, portanta, a melhoria na 

qualidade de vida. 

Säo Manuel, 18 de janeiro de 2019 

(4rgi!NicoIeti A gn a 	n 
0 Presidente 	 Responsáve

~at  
cnico 

CRESS: 55173 
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ANEXO I 
Coriforme relatado acima, que embora que o atendimento das famIlias e realizado através do CRAS, 

pelo PAIF, realizamos uma intervenço positiva familiar para o efetivo fortalecimento de vInculos 

familiares, assim, realizamos uma pesquisa corn farnIlias que buscam o atendimento na Organizacäo 

para inserçäo no Serviço, cujo o resultado é apresentado no Anexo I. 

Pesquisa corn as 63 famIlias cadastradas, das quais geram urn nümero aproximado de 259 pessoas, 

e para meihor visualizaço das necessidades de atendimento relacionamos abaixo urn quadro sobre 

o perfil I sOcio econômico dos Usuários. 

Grupo 

Prioritário Grupo 
Beneficios 

Perfil ResoIuço Atendimento 
Situacão NIvel de BPC e 

Descriço Econômico CIT N 	1 Resoluco 
Residencial Escolaridade Bolsa 

CIT/Informal 2013 e CNAS 
Familia 

CNAS 109/2009 
01/2013  

99%possuem 
43% 

63 Familias residências em 
Fundamental 1- 

sendo 259 alvenaria; 
concluldo; 

Das 63 

pessoas no total 01% em madeira; 
20% concluIdo; 28% so CLT; 

familias 15,87 
61 usuários 

32 usuários 

tendo 
3% 8% - Informais; 

% recebem 
estao no 

est5o no grupo 

atendimento 63,50%so 
analfabetos; 64% 

Bolsa familia 
grupo de 

que atende ao 

diretoa 93 propria/financiada; 
34% sem desempregados; 

e 25,40% 
prioridade 

atendimento da 

criancas e 11,11% alugadas; 
definico; 

Recebem resoluco 

adolescentes e 22,22% ced Ida e BPC, 

nd ireto 166; 3,17% so 

invadidas  

Diante dos apontamentos e Independentemente da atividade que será desenvolvida é 

extrernamente irnportante a intervenço junto a esse pUblico corn uti!izacào de métodos e técnicas 

pedagOgicas, psicolOgicas e sociais para favorecer o desenvolvimento do grupo e ajudá-Ios a 

resolver os eventuais problemas, em contextos variados, ressaltando que muito embora estarnos 

dispostos a realizar as intervençöes, vale salientar que a pessoa que está a intervir é sern düvida 

alguma urn facilitador da rnudança, rnas o verdadeiro decisor é sernpre a prOpria pessoa (Campiche, 

Hipolyte, & Hipólito, 1992). Estamos na perspectiva de construir urna compreenso de relaçöes 

através da dinâmica grupal, potenciando assirn, o desenho de intervençöes que perspectivern as 

rnudanças, corn o 	objetivo de envolver ativarnente a comunidade diversificando os 	1: 

informantes/intervenientes, corn métodos e técnicas especificas, de forma a nào excluir nenhum 

n 
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grupo ou pessoa, pois como executores da Aço temos afirmaçöes da necessidade de urn 

atendimento integral do grupo apresentado, na busca de romper o efeito cascata que os grupos 

familiares vem enfrentado, pois o nücleo encontra em situação de exposiçäo a fatores que os levam 

ao desajuste emocional, conforme segue: 

USO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS 

Das 63 familias dos 93 usuários apenas 

15 nào 	reconhecem familiares corn 

envolvimento 	de 	substâncias 

reconhecem e admitem totalizarido 86 

pessoas envoividas no contexto. 

Parentesco - Qtde 

12 

Motivo Qtde 

Pai Bebidas 12 

We 10 Drogas 28 

lrmãos 7 Cigarro 10 - 

psicoativas, 	e 	outras 	48 	famulias  
Tios 37 Bebidas e drogas 36 

Primos 11 

Avós 6 

Cunhado 1 

[Paclrasto 2 

SITUAcA0 DE CARCERAGEM 

Das 63 farnIlias dos 93 usurios apenas 

22 	no 	reconhecern 	familiares 	em 

situaco de carceragem ou que j6 

passaram por tal, e outras 41 famIlias 

reconhecem e admitern, totalizando 57 

pessoas envolvidas no contexto 

Parentesco Qtde Motivo Qtde 

Pal 10 Trafico 33 

We 1 Agressão 6 

Irmãos 8 Assalto a mao armada 1 

AvOs 2 Roubo / furto / assa Ito 7 

23 
Horn Icidio e ou 

tentativa 
2 

Primos 11 Pensão 1 

Padrastos 2 Assassinato 2 

Estupro 1 

Incendlo criminoso 1 

Quebra La. 1 

Maria da penha 1 

Não quis responder 1 
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Ressaltando que muitas famIlias näo admitem os dados por vergonha da situação vivenciada e 

ate mesmo medo de comprometimento, porém é de conhecimento da equipe que tal situação 

ocorre no nüc!eo familiar. 

São Manuel, 18 de janeiro de 2019 

(S6r,g,,io Ro 	N.i.colettli, 
-- - Presidente 

A "Be t z-  - ~ ~rr "to ~ ~am a r g 0 
Responsável Técnico 

CRESS: 55173 
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