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 PLANO DE TRABALHO 
 

 
1. DADOS CADASTRAIS 

 
 
1.1  DA OSC –ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 
Organização Proponente: Centro Comunitário BADI 

C.N.P.J. 05.686.828/0001-69 

Endereço: Av. Profº. Adib Chaib, 1.000 – Vila Pichatelli 

Cidade: Mogi Mirim U.F: SP CEP: 13800-010 

DDD/Tel (19)3806- 38044105 

E-mail: ccbadibadi@gmail.com 

Site institucional:ccbadi.org.br 

N° de inscrição no CMAS: 11 
Vigência: 09/02/2017 a indeterminado 

Tipo de Inscrição  
Entidade ( X )     Serviço (  )  

N° de registro no CMDCA: 20 

Vigência: 21/05/2018  a 22/05/2019 

N° de Inscrição no CEBAS: 71000.064646/2017  -  52336/2018 
Vigência: 29/07/2023 

 

 
1.2 DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
Nome do representante legal da OSC: Jefferson Magela Filho Cargo: Presidente 

CPF:175.654.136-15 RG:M-667.066 Órgão expedidor:MG/SSP 

Eleito em: junho/2018 Vencimento do mandato: junho/2021 

Endereço residencial: Av. Juscelino K. de Oliveira, nº1225 – AP 4142 – Jd. Inocoop 

Cidade: Mogi Mirim UF:SP CEP: 13.806-520 

DDD/Tel (fixo) (19) 38044105 (celular) (19) 992938314 

E-mail: ccbadibadi@gmail.com 

Nome do técnico responsável pela elaboração do Plano de Trabalho: Ana Teresa Brito 
Pereira da Silva 

Numero do Registro do Conselho Profissional: 32052 - CRESS 

 
 

1.3  DADOS BANCÁRIOS 
 

Banco: Banco do Brasil - 001 
Agência: 0578-9 
Número da Conta: 44.573-8 
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1.4. APRESENTAÇÃO 
 

Há 41 anos, quando a Sulamericana Industrial Ltda. passou a fazer parte do grupo industrial de Mogi 
Mirim, a Ferrovia Paulista S/ª - FEPASA passava em frente ao portão principal da empresa. 
As casas onde moravam os ferroviários e seus familiares faziam parte de uma pequena faixa de terra 
dentro dos domínios da Sulamericana. 
Em 1980, a FEPASA encerrou suas atividades nesta região e, onde antes era a estrada de ferro, hoje é 
a Avenida Profº Adib Chaib. 
A partir dessa alteração, a Sulamericana passou a solicitar à Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, a área 
onde estão os antigos imóveis da FEPASA. 
Em maio de 1996, o então prefeito, Sr. Jamil Bacar, alienou à empresa a área solicitada. A 
Sulamericana, por sua vez, se comprometeu a restaurar e conservar o imóvel, dado o seu valor 
histórico. 
Em 2002, finalizada a restauração, decidiu-se utilizar os imóveis como um espaço para o 
desenvolvimento de uma ONG, onde fosse possível auxiliar as famílias carentes do bairro, no âmbito 
cultural, educacional e social. 
A partir de 02 de setembro de 2002, com o nome de Centro Comunitário BADI, começamos a oferecer 
diferentes cursos para a comunidade e tínhamos como missão “Envolver as famílias, a comunidade, 
voluntários, e colaboradores, proporcionando uma formação de aprendizagem e valores para o 
exercício permanente da cidadania”. 
Desde então a entidade passou por todas as adequações necessárias para atender a Politica Nacional 
de Assistência Social e vem priorizando seu atendimento na Proteção Básica voltada ao  Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
Tal serviço está em conformidade com a Resolução 109/2009 do CNAS, que organizou os serviços da 
Política de Assistência Social, definindo níveis de Proteção.  
O Centro Comunitário BADI além dos serviços tipificados possui capacidade na execução de projetos 
aprovados e contemplados pelo CMDCA, sendo seu ultimo Projeto “Esporte, Saúde e Cidadania” 
executado no ano de 2017 onde atendeu crianças e adolescente do Bairro jardim Planalto, área de 
grande vulnerabilidade. 
Também no ano de 2017, iniciou parceria com o Município de Aguaí – SP, por meio de Chamamento 
Público na execução de Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças 
adolescentes e idosos totalizando 160 atendidos. 
Assim com o objetivo de fortalecer o Sistema Único de Assistencial, bem como a implementação e 
execução dos Serviços Tipificados, o Centro Comunitário BADI possui a finalidade de expandir seus 
atendimentos e ampliar suas parcerias para o atendimento de famílias vulneráveis. 
 

 

2. DESCRIÇÃO 
 

Tipo de Serviço Prestação de serviços, projetos e programas da Assistência 
Social: 

I – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (a ser desenvolvido nos 

equipamentos públicos), incluindo palestras e oficinas do SCFV, MSE e LA 

capacitação dos atores do SUAS e rede socioassistencial, consultoria e suporte à 

gestão da SMDS. 

 
II – Execução do Programa Criança Feliz – Primeira Infância no SUAS 

Proteção Social Básica ( X ) 

Proteção Social Especial Média Complexidade ( ) 
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Proteção Social Especial de Alta Complexidade ( ) 

Período de Execução das atividades previstas 
 
Início: Dezembro/2018 Término: Dezembro/2019 

 

 
3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

 
De início é preciso considerar que a PSB prevê a realização de serviços e programas, que devem ser 
desenvolvidos pelo CRAS – Centros de Referência de Assistência Social, já que esse equipamento é 
considerado uma unidade pública estatal descentralizada e deve atuar como a principal porta de 
entrada do Sistema Único de Assistência Social (Suas) na cidade, dada sua capilaridade nos territórios. 
Ademais, o CRAS deve ser responsável também pela organização e oferta de serviços da Proteção 
Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social. 
O Principal Serviço executado pelo CRAS é o PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família é um serviço de caráter continuado   que visa fortalecer a função protetiva das famílias, 
prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida. 
 Dentre as ações do PAIF está previsto a realização de oficinas e palestras que se trata de encontros 
com grupos de famílias, organizados com antecedência e focados em objetivos estabelecidos e 
alcançáveis de curto prazo. 
O SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) é um serviço da Proteção Social Básica 
do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). Foi reordenado em 2013, por meio da Resolução 
CNAS nº 01/2013 para ofertar de forma complementar ao trabalho social com famílias que é realizado 
por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).  
O SCFV é destinado às crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos a partir de 60 anos, em 
situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. Oferece atividades socioeducativas planejadas, 
baseadas nas necessidades, interesses e motivações de seus usuários, incentivando a participação 
social, o convívio familiar e comunitário e trabalhando o desenvolvimento do sentimento de pertença e 
identidade. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no 
desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas 
emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Deve ser ofertado de modo a 
garantir as seguranças de acolhida e de convívio familiar e comunitário, além de estimular o 
desenvolvimento da autonomia dos usuários.  
Nesse contexto, e entendendo que os usuários atendidos no SCFV estão inseridos em uma família e 
que respectivamente estarão em atendimento PAIF e ou PAEFI, possibilitaremos a execução de 
palestras e oficinas a este público.  
Ademais, os adolescentes em Medidas sócioeducativas em meio aberto que estão sendo 
acompanhados pelo CREAS necessitam de oficinas e palestras que contribuem, de maneira 
pedagógica, para o acesso a direitos e para a mudança de valores pessoais. 
Assim sendo, também estaremos assessorando a gestão municipal para  uma expertise teórica 
metodológica sob a necessidade  em atender à Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e o 
SUAS, sobretudo, no que se refere a capacitação permanente dos profissionais e atores da SMDS e 
rede socioassistencial, possibilitando a aquisição de competências e habilidades para atuarem com 
efetividade na intersetorialidade e interdisciplinaridade. 
Outro ponto a considerar é que no ano  de 2017  Artur Nogueira  aderiu ao  Programa  - Primeira 
Infância no SUAS, o que nos leva a necessidade de implantar esse serviço na cidade.  
Trata-se de um serviço que exigirá qualificação dos colaboradores envolvidos na SMDS  e outros a 
serem contratados por nossa entidade para a realização de busca ativa, para o acompanhamento  do 
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público alvo do programa buscando a realização de visita domiciliar, encaminhamentos para a rede 
socioassistencial e inserção dos dados no SISC, sistema este do MDS. 
Enfim, entendendo que as necessidades da Administração Pública são muito superiores a sua 
capacidade de atendimento, e ainda, baseada na necessidade de atender as exigências e diretrizes de 
modo participativo e consensual com a sociedade o Centro comunitário BADI se propõe a executar a 
cogestão das atividades de assistência social onde os serviços estão abaixo relacionados especificando 
com clareza a  nossa proposta. 

 
 

4.  PÚBLICO ALVO/ META/ BENEFICIÁRIOS: 

 

 4.1 SERVIÇO I - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (a ser desenvolvido nos 

equipamentos públicos), incluindo palestras e oficinas do SCFV, MSE e LA capacitação dos 

atores do SUAS e rede socioassistencial, consultoria e suporte à gestão da SMDS. 

 
Meta: Atender até 100 Crianças e adolescentes, 60 jovens e adultos e 40 idosos  

 
Publico Alvo/ beneficiários: 
Atender por meio do SCFV, oficinas e palestras, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em 
situação de vulnerabilidade social ou familiar que tenham sido identificados pela equipe do CRAS ou 
CREAS. Já as capacitações e assessoria terão como foco a gestora, seus servidores, contratados e 
demais atores sociais envolvidos na Politica municipal de Assistência Social. 

 
Público Prioritário do SCFV: 
São prioritários nos atendimentos as crianças, adolescentes, jovens , adultos e idosos que encontra-se 
em: 
1 - Isolamento;   
2 - Trabalho infantil;  
3 - Vivências de violência ou negligência;  
4 - Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;  
5 - Em situação de acolhimento; 
6 - Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;  
7 - Egressos de medidas sócioeducativas;  
8 - Situação de abuso e/ou exploração sexual; 
9 - Com medidas de proteção do estatuto da criança e do adolescente;  
10 - Crianças e adolescentes em situação de rua;  
11 - Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. 
 

4.2 SERVIÇO II -  Execução do Programa Criança Feliz – Primeira Infância no SUAS 

 
Meta: Atender até 150 usuários do Programa, conforme listagem disponibilizada na Rede SUAS, 
sistema de gestão de informação do MDS. 
 

Publico Alvo 
 Gestantes e crianças de até 36 (trinta e seis) meses beneficiárias do PBF; 

 Crianças de até 72 (setenta e dois) meses beneficiárias do BPC; 
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 Crianças de até 72 (setenta e dois) meses afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de 

medida de proteção prevista no art. 101, caput, incisos VII e VIII, da Lei nº 8.069, de 1990, e suas 

famílias. 

 
 

5. OBJETIVO GERAL  

 

5.1 SERVIÇO I: 

 

 Oferecer Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários para 
grupos de crianças, adolescentes, jovens, adultos  e idosos, visando garantir aquisições 
progressivas, de acordo com seu ciclo de vida, promovendo a autonomia, a inclusão social e melhora 
na qualidade de vida, atendendo ao pressuposto da Resolução CNAS 109 de 11 de novembro de 
2009 e suas alterações como Serviço de Proteção Social Básica.. 

 

 Reordenar a Assistência Social no município de Artur Nogueira por meio de implantação, 
implementação dos serviços de Proteção Social Básica – PSB ,incluindo palestras e oficinas do 
SCFV e MSE e capacitação dos atores do SUAS e rede socioasssitencial, consultoria e suporte 
á gestão do SMDS.  

 

5.2 SERVIÇO II: 

 

 Promover e estimular o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância  e gestantes, 
beneficiárias do Programa Bolsa Família, considerando sua família e seu contexto de vida. 

 

6. OJETIVOS ESPECÍFICOS/ RESULTADOS ESPERADOS:  

6.1 SERVIÇO I 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS 

Complementar as ações da família e comunidade na 
proteção e desenvolvimento de crianças e 
adolescentes no fortalecimento de vínculos familiares 
e sociais; 

Sejam protegidos socialmente por suas famílias 
e comunidades, bem como acessem serviços, 
programas e equipamentos públicos. 

Valorizem a diversidade de opiniões e a 
resolução negociada de conflitos; 

Assegurar espaços de referência para o convívio  
grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de 
relações de afetividade, solidariedade e respeito 
mútuo; 

Sintam-se acolhidos e integrados; 

Convivam num ambiente saudável, de respeito e 
valorização das diversidades étnicas, raciais, 
religiosas e sexuais; 

Possibilitar a ampliação do universo informacional, 
artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem 
como estimular o desenvolvimento de potencialidades, 
habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã, 
e aos jovens a formação geral para o mundo do 
trabalho; 

Expressem-se por meio de brincadeiras e 
atividades lúdicas, ressignificando e simbolizando 
as experiências vividas; 

Expandam seus universos artísticos e culturais, 
assim como habilidades, talentos e aptidões; 
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Promover cursos e oficinas de geração de renda que 
visam o empoderamento familiar, a partir do resgate 
da autoestima e da dignidade humana por meio da 
qualificação e capacitação profissional; 

Tenham maior conhecimento e capacidade de 
análise crítica da realidade; 

Possam buscar novas alternativas de geração de 
renda; 

Fornecer os insumos e materiais necessários a 
execução das oficinas e palestras; 

Sejam garantidos aos usuários e suas famílias, 
materiais e insumos necessários às oficinas e 
palestras executadas. 

Propiciar condições de conhecimento técnico e 
atitudinal para que os servidores possa melhorar a 
qualidade dos serviços prestados ao cidadão e o 
desenvolvimento de ações de gestão; 

Tenham maior conhecimento da Politica de 
Assistência Social no que se referem seus 
programas, benefícios e serviços; 

Sejam capazes de atender o público alvo e 
prioritário com maior desenvoltura e 
profissionalismo; 

Desenvolver o servidor na carreira e equipe 
contratada, capacitando – os para o exercício de suas 
tarefas, articuladas com a função social de sua 
unidade administrativa contribuindo na superação da 
alienação no trabalho; 

Saibam orientar as famílias e usuários sobre os 
serviços prestados e direitos garantidos;  

Expandam seus conhecimentos e busquem 
novas práticas de trabalho; 

Propiciar condições de conhecimento técnico e 
atitudinal para que os servidor possa melhorar a 
qualidade dos serviços prestados ao cidadão e o 
desenvolvimento de ações de gestão; 

Sintam-se empoderados sobre suas atribuições e 
funções conseguindo assim produzir fluxos e 
protocolos para melhor atender a população 
referenciada; 

Atender às necessidades de capacitação dos diversos 
equipamentos da SMDS, inclusive para utilizar as 
plataformas de web do governo federal e estadual. 

Participem das capacitações e orientações sobre 
o SUAS; 

Possam acessar os sistemas da Rede SUAS 
com propriedade e responsabilidade; 

 

6.2 SERVIÇO II 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS 

Promover e estimular o desenvolvimento integral das 
crianças na primeira infância beneficiárias do Programa 
Bolsa Família na perspectiva de fortalecer os vínculos 
familiares; 

Aumentem o conhecimento do cuidador sobre a 
estimulação infantil; 

Possam prevenir situações de negligência e 
violência contra a criança; 

Apoiar as famílias com gestantes beneficiárias do 
Programa Bolsa Família no exercício da função 
protetiva e ampliar acessos a serviços e direitos; 

Tenham cuidados que fortaleçam o vínculo entre 
a criança e o seu cuidador(a), desde a gestação; 

Saibam a importância do pré-natal e as 
mudanças geradas pela gestação, enfocando 
seus aspectos familiares, sociais e emocionais. 

Desenvolver ações de capacitação e educação 
permanente aos visitadores, onde abordem 
especificidades, cuidados e atenções a gestantes, 
crianças na primeira infância e suas famílias; 

Aprendam brincadeiras, atividades comunicativas, 
entre outras que estimulam o crescimento e 
desenvolvimento integral da criança; 

Consigam aplicar os questionários do PIM e 
orientar as famílias do publico alvo; 

Qualificar e incentivar o atendimento e o 
acompanhamento de gestantes, crianças na primeira 

Façam visitas regulares as famílias conforme 
determinação do programa; 
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infância e suas famílias por meio de visitas domiciliares 
 

Qualificar os cuidados nos Serviços de Acolhimento e 
priorizar o acolhimento em Famílias Acolhedoras para 
crianças na primeira infância afastadas do convívio 
familiar mediante aplicação de medida protetiva prevista 
nos incisos VII e VIII do art. 101, caput, da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990; 

Possam  orientar os  profissionais dos serviços 
de acolhimento com foco na promoção do 
desenvolvimento integral das;  

Possibilitem propostas de atividades lúdicas 
voltadas ao desenvolvimento infantil, visando ao 
fortalecimento do vínculo cuidador-criança. 

 

 
7. METODOLOGIA 

 

7.1 SERVIÇO I 

 

O SCFV é organizado em grupos, de modo a ampliar as trocas culturais e de vivências entre os 

usuários, assim como desenvolver o seu sentimento de pertencimento e de identidade. Será executado 

em equipamento público, respeitando as necessidades dos participantes, levando em conta as 

especificidades do seu ciclo de vida, preservando a diversidade. As atividades do SCFV devem ser 

desenvolvidas considerando as condições, emoções, interesses, vulnerabilidades e avaliações dos 

participantes  e serão planejadas a partir de três eixos norteadores: 

 Convivência social;  

 Direito de ser;  

 Participação.  

Para a realização das oficinas e palestras com famílias de PAIF e adolescentes em MSE estamos 

propondo encontros semanais e Mensais organizados com as equipes de CRAS e CREAS. Essas 

oficinas tem o intuito de suscitar reflexões sobre temas nas áreas civis, políticos, sociais, culturais, 

econômicos e ambientais de interesse das famílias e adolescentes. Em geral, contam com sete a quinze 

participantes, podendo ser aberta ou fechada e objetiva-se desenvolver projetos coletivos de 

empoderamento da comunidade, conquista do protagonismo e da autonomia. 

Contudo, quanto as capacitações dos atores do SUAS e rede socioassistencial deverão acorrem 

mensalmente conforme tema estabelecido pela gestão da SMDS, possibilitando aos servidores a 

atualização dos conhecimentos, a melhoria de competências técnica, científica e atitudinal na 

execução das atividades profissionais, potencializando o desempenho individual e coletivo. Já a 

consultoria e suporte à gestão ocorrerão de forma sistemática, tanto em loco semanalmente e a 

distancia 24 horas, promovendo, e resolução de problemas sociais na área de  assistência social, 

visando à melhoria dos serviços prestados à população. 

 

7.2 SERVIÇO II 

A implantação do Programa Criança feliz seguirá dois pilares: Visitas Domiciliares e a Integração 

das politicas públicas no município. 

As visitas serão planejadas e ocorrerão mensalmente e/ou semanalmente conforme os critérios do 
programa buscando desenvolver uma ação metodológica que prevê três momentos: 
1º momento: Chegada (acolhimento, escuta, retomada e orientação da atividade proposta). 
2º momento: Desenvolvimento da atividade em si (previamente programada). 
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3º momento: Encerramento (avaliação, orientação da atividade para a semana e despedida). 
Os três momentos têm o foco direcionado para o Desenvolvimento da Criança onde cabe ao visitador o 
papel de observar, perguntar, escutar, elogiar, orientar e verificar a compreensão. O desenvolvimento 
Infantil é um processo global e envolve as áreas sensorial, perceptiva, motora, cognitiva, emocional e 
social. 
A metodologia que será utilizada fundamenta-se no cuidado à criança nas diferentes idades e nos 
vínculos familiares. É uma metodologia pautada na orientação e no apoio aos esforços das famílias que 
se refere à vinculação e cuidados para o desenvolvimento integral da criança. A metodologia valoriza a 
participação, o saber das famílias e estimula as interações família/cuidador (a) – criança a partir de 
atividades desenvolvidas no espaço do domicílio, sob a orientação e a facilitação de profissionais 
capacitados. 
As atividades comunicativas e as brincadeiras são os principais recursos didáticos utilizados nas visitas 
domiciliares. Estes conteúdos para além de afirmar o direito de brincar da criança mobiliza o potencial 
de escuta e de comunicação das famílias, e facilita os processos de interação e estímulo ao 
desenvolvimento de habilidades: físicas, sociais, cognitivas e emocionais.  
Para isso, essa metodologia leva em conta o contexto da criança e da família na identificação e 
recomendação de atividades adequadas às singularidades de cada criança e de sua família.  
As atividades recomendadas se alteram e se tornam gradativamente mais complexas, considerando o 
avanço da idade e a ampliação de aquisições tanto das crianças quanto das famílias.  

 

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO/FÍSICA (META, ETAPA, FASE) 

 

8.1 SERVIÇO I 

 
Meta  

Etapa/Fase 

Especificação 
Indicador Fisico Duração 

Descrição Meta/Etapa 
Unidade Quantidade Inicio Termino 

Executar Serviços 
de Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos (a ser 
desenvolvido nos 
equipamentos 
públicos). 

1. Acolhida e 
recepção das 
crianças 

 

Apresentar o espaço físico para as crianças  
e adolescentes novos a equipe 
interdisciplinar; 

Semanal Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Apresentar e socializar, as regras de 
convívio da instituição; 

Semanal Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Recepcionar e acolher as crianças a fim de 
apresentar a equipe técnica e as demais 
crianças que já fazem parte do projeto; 

Semanal Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Orientar e informar sobre o projeto e 
desenvolvidos pela instituição; 

Semanal Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Criar as regras de convívio entre as 
crianças/educadores; 

Semanal Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

 
Realizar rodas de convivência para escutar, 
 o que as crianças trazem do seu cotidiano; 

Semanal Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 
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2. Escuta 

Trabalhar com as crianças a importância do 
ouvir e do diálogo entre o 
 grupo – Grupo de reflexão; 

Semanal Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Coletar dados sobre o núcleo familiar das 
crianças do projeto; 

Semanal Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Trabalhos em grupo sobre convívio/ 
autonomia familiar; 

Semanal Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Atendimentos individuais, de acordo com 
demanda espontânea e específica; 

Semanal Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

3.Desenvolvimento 
de convívio familiar, 
grupal e Social 

Reunião familiar (pais); 
Bimestral 01 Dezembro 

/2018 
Dezembro 
/2019 

Círculo Restaurativo (técnica para resolução 
de conflitos); 

Semanal 
Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Reunião com grupos de mães; Quinzenal  Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Acompanhamentos junto à família, visando 
vulnerabilidades sociais; 

Semanal 

Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

4. Apoio a família 
na função protetiva 

Realizações de grupos temáticos; Mensal 02 Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Acompanhamentos individuais famílias e 
crianças; 

Semanal 
02 Dezembro 

/2018 
Dezembro 
/2019 

Observação e intervenção do 
comportamento em grupo (reunião de pais). 

Mensal 

02 Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Orientar as famílias no atendimento sobre 
seus  
direitos e deveres; 

Semanal 

Sempre que 
necessário 

 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Encaminhar as famílias/usuários para a  
rede socioassistencial; 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

5. Orientação e 
encaminhamentos Atendimentos à família (usuária) em relação à 

orientação e encaminhamento para a rede 
técnico-jurídico e social; 

Semanal 

Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Acompanhar os encaminhamentos 
realizados. 

Semanal Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Realizar atendimento familiar e auxiliá-la na 
resolução de conflitos. 

Semanal 

Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Identificar as crianças em situação de maior 
vulnerabilidade e encaminhá-la para 
serviços da rede. 

Semanal 

Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Identificar família em situação de 
vulnerabilidade e encaminhá-la para 
serviços da rede (CRAS). 

Semanal 

Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

 Fazer contato com os serviços 
intersetoriais para contribuir com a  
fetivação do encaminhamento e sucedido 
contato para o retorno da informação. 

Bimestral 

01 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 
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6. Entrevista e 
 visita domiciliar 

Realizar entrevista familiar para 
levantamento e registro de informações 
 das crianças/famílias referente: 
vulnerabilidades e demandas, contexto 
familiar e comunitário. 

Semanal 

03 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Realizar visita domiciliar, a fim de 
 conhecer a realidade social das crianças. 

Semanal 01 e ou 
sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

7. Trabalho 
Interdisciplinar Interação  e Planejamento da equipe 

Semanal 
semanal 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Reunião de equipe.  
Semanal 02 Dezembro 

/2018 
Dezembro 
/2019 

Elaboração de estratégia de atendimento  
Semanal 

05 
Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Publicar na instituição datas e horários das 
reuniões dos conselhos de direito; 

Mensal  
01 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Informar por meio de reuniões sobre os 
direitos socioassistenciais existentes como, 
por exemplo, centros de referência, centros  
de apoio sócio – jurídico e sobre os 
conselhos de direitos. É dever da 
Instituição oportunizar o acesso aos usuários. 

Mensal 

02 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

8. Atividade de 
convívio, recreativa, 
lúdicas, culturais e 
organização da vida 
cotidiana 

Oficina de brinquedoteca 
Semanal 

02 
Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Oficinas de práticas desportivas; 
Semanal 

03 
Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Oficinas de teatro; 
Semanal 

01 
Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Oficinas de musica; 
Semanal 

01 
Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Oficinas de dança; 
Semanal 

01 
Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Vivências de Valores na educação; 
Semanal 

01 
Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Atividades lúdicas; 
Semanal 

02 
Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Realização de Passeios e ou viagens; 
Semestral 02 Dezembro 

/2018 
Dezembro 
/2019 

9. Mobilização para 
exercício de 
cidadania 

Mobilizar os familiares e crianças a participar 
das conferencias municipais; 

Mensal 

02 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Grupos de reflexões com o tema cidadania; 
 
Semanal 

01 Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Apresentar a instituição para rede 
socioassistencial e participar das reuniões da 
rede; 

Mensal 

02 Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

 Potencializar o atendimento das crianças 
 a partir da articulação com a rede de 
serviços. 

Semanal 

Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

10.  Banco de 
dados 

Manter o banco de dados da instituição 
atualizado. 
 
 

Semanal 

Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

 
Oferecer palestras 
e oficinas do 
SCFV e MSE.  
 

11. Planejamento e 
organização dos 
grupos 

Executar oficinas para os usuários do SCFV 
Semanal 05 Dezembro 

/2018 
Dezembro 
/2019 

Executar Oficinas na área da beleza  
auxiliar de cabeleireiro, manicure e pedicure 
e designer de sobrancelha e culinária  

Semanal 03 Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Executar oficinas para os adolescentes em 
MSE 

Semanal 01 Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Palestras as famílias atendidas nos CRAS e 
CREAS 

Mensal 01 Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

 
 
 

12. Levantamento 
das necessidades 

Contratação de empresa e/ou profissional 
habilitado para assessorar de forma 
sistemática a gestão municipal 

Semanal Inicio da  
Parceria 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 
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8.2 SERVIÇO II 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. Avaliação 
 

O QUE SERÁ 

AVALIADO 

QUANDO QUEM 

PARTICIPA 

                              ANÁLISE 

QUANTITATIVA QUALITATIVA 

Quantidade de 
usuários inseridos no 
SCFV 

Mensal SMDS e BADI relatório mensal e inserção no 
sistema SISC 

Listagem nominal de presença 

 
Capacitação dos 
atores 
do SUAS e rede 
socioassistencial, 
consultoria e 
suporte à gestão 
da SMDS 

Executar consultoria e assessoramento ao 
gestor municipal em loco visando o 
aprimoramento da PMAS 

Semanal 02 Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Executar consultoria e assessoramento ao 
gestor municipal  a distancia visando o 
aprimoramento da PMAS 

Semanal 05 Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

13.Elaboração de 
cronograma  

 Formação e treinamento dos atores do  
SUAS 

Mensal 01 Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Capacitação para todos os atores da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Família sobre o SUAS. 

Mensal 01 Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Construção de Protocolos e 
encaminhamentos dos diversos serviços da 
Proteção Básica e Especial 

Mensal 01 sempre 
que necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Capacitação dos Sistemas integrados a 
PNAS 

Mensal 01 Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

 
Meta  

Etapa/Fase 

Especificação 
Indicador Fisico Duração 

Descrição Meta/Etapa 
Unidade Quantidade Inicio Termino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executar o 
Programa Criança 
Feliz – 
Primeira Infância no 
SUAS no município. 

 Processo seletivo 
 Início dos trabalhos 

 Contratação da equipe responsável 
para a execução do Programa 

Semanal 1ª semana e  
Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

 Capacitação/ Treinamento da 
equipe do Criança feliz 

Mensal 

01 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

 
Início dos trabalhos 

 Reunião com a Equipe do Programa 
criança feliz 

Semanal 01 e ou 
Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

 Levantamento quantitativo e 
qualitativo do Público a ser atendido 

Semanal 
05 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

 Visitas domiciliares 
Semanal 

05 
Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Acompanhamento sistemático aos 
usuários 

Semanal 
05 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Encaminhamento as politicas 
setoriais 

Semanal Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

 Encaminhamento das demandas à 
rede socioassistencial 

Semanal Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Execução das 
atividades  

Coordenar a Instituição do comitê 
gestor intersetorial para o 
Programa; 

Mensal 

O2 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Auxiliar o gestor local na indicação 
do coordenador do Programa; 

Mensal 

 

1ª semana e  
Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Formular plano de ação local 
juntamente com o coordenador e a 
gestão local;  

Mensal 

 

Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 

Finalização dos 
trabalhos 

 Compilação dos dados coletados 
 

Semanal 
Sempre que 
necessário 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 
Dezembro 
/2019  Inserção dos dados no Sistema 

online disponibilizado pelo MDS Semanal 
05 

Dezembro 
/2018 

Dezembro 
/2019 
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Quantidade de oficinas 
no SCFV executadas 

Mensal SMDS e BADI relatório mensal Listagem nominal de presença 

Quantidade de 
palestras as famílias 
de PAIF e PAEFI 

Mensal SMDS e BADI relatório mensal Listagem nominal de presença 

Quantidade de 
capacitação aos 
atores da SMDS 

Mensal SMDS e BADI relatório mensal Listagem nominal de presença 

Quantidade de 
assessoria e 
consultoria 

Mensal SMDS e BADI relatório mensal Relatório de Visita 

Quantidade de 
usuários no Programa 
Criança Feliz 

Mensal SMDS e BADI relatório mensal e inserção no 
sistema RMA/CF 

Listagem nominal doas visitas 

 
 

10. AMBIENTE FÍSICO 

Os dois serviços propostos neste Edital de Chamamento Publico serão executado no 

Equipamento Publico cedido pela Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, na Rua 

Fernando Arens, n°45 – Centro (conhecido como Prédio do Serviço de Convivência) 

(A OSC – Poderá propor nome ao Projeto) 

 

ESPAÇO FÍSICO com acessibilidade 

Quantidade Descrição 

02 Banheiros 

01 Sala de reunião 

01 Sala para administrativo 

01 Sala de atendimento geral 

01 Sala de oficina de Beleza 

01 Sala de Multi mídia com computadores 

01 Sala de viodeteca /biblioteca 

01 Sala de cabeleireiros 

01 Sala de oficina sócioeducativa 
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11. QUADRO DE PESSOAL – RECURSOS HUMANOS 

 
SERVIÇO I - Pessoal do Termo de Colaboração/ Objeto Específico 

 

Qtde Função Formaçã
o 

Carga Horária 

Semanal 

Vinculo 

Empreg

atício 

Salário+Encargos
+Férias+13º+verb

as rescisórias 

Fonte de 

Financiam

ento 

01 Coordenador Superior 40 – horas CLT R$2.941,91 Federal 

01 Assistente Social Superior 30 – horas CLT R$2.986,17 Federal 

01 Psicólogo Superior 30 – horas CLT R$2.986,17 Federal 

01 Articulador Social Superior 10 - horas RPA R$1.000,00 
 

Federal 

02 Educador Social Superior 40 – horas CLT R$3.855,17 Federal 

01 Auxiliar Administrativo 
Senior 

2ª grau 40 – horas CLT R$2.413,36 Federal 

01 Servente 2ª grau 40 – horas CLT R$1.600,52 Federal 

* fonte de Financiamento: 1 – Recurso Municipal; 2 – Recurso Estadual; 3 – Recurso Próprio; 4 – Outros; 5 – Recurso Federal 

 

 
SERVIÇO II - Pessoal do Termo de Colaboração/ Objeto Específico  

 

Qtde Função Formaçã
o 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vinculo 

Empregat

ício 

Salário+Encargos
+Férias+13º+verb

as rescisórias 

Fonte de 

Financiament

o 

04 Visitadores 2ª grau 40 – horas CLT R$6.762,94 Federal 

* fonte de Financiamento: 1 – Recurso Municipal; 2 – Recurso Estadual; 3 – Recurso Próprio; 4 – Outros; 5 – Recurso Federal 
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11.1 UTILIDADES PÚBLICAS PARA O SERVIÇO/PROJETO 

 
 
 

Objeto Especifico Serviço I  
 

 
 

Objeto Especifico Serviço II 
 

 
 

 
 
 

 

S
e
rv

iç
o
 I

Item de Despesa Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal Valor Anual

Água

Energia

Telefone

Internet

Gás Encanado 150,00R$         1.800,00R$    

150,00R$        1.800,00R$    1.800,00R$   

Pagamentos com utilidade Pública

Recurso Federal -Ass. Social Recurso Proprio

Total Serviço I

Total

 

S
e
rv

iç
o
 I

I

Item de Despesa Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal Valor Anual

Água

Energia

Telefone

Internet

Gás Encanado  

 -R$            

Recurso Federal -Ass. Social Recurso Proprio

Total Serviço II

Total

Pagamentos com utilidade Pública

Total despesa Serviço I 150,00R$         1.800,00R$    1.800,00R$    

Total despesa Serviço II -R$              -R$            -R$            
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11.2 RECURSOS MATERIAIS (MATERIAL DE CONSUMO) A SEREM 

ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PROJET 

 

 

Objeto Especifico Serviço I  
 

 
 

Objeto Especifico Serviço II 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S
e
rv

iç
o
 I

Item de Despesa Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal Valor Anual

Material de Escritório 400,00R$       4.800,00R$          4.800,00R$        

Material de higiene e Limpeza 350,00R$       4.200,00R$          4.200,00R$        

Gênero Alimenticio 9.000,00R$    108.000,00R$      108.000,00R$     

Materiais para a oficina de SCFV 2.000,00R$    24.000,00R$        24.000,00R$      

Materiais para as oficinas da terceira idade 800,00R$       9.600,00R$          9.600,00R$        

12.550,00R$  150.600,00R$      R$ 150.600,00

Total

Material de Consumo para o Serviço

Recurso Federal -Ass. Social Recurso Proprio

Total Serviço I

 

S
e
rv

iç
o
 I

I

Item de Despesa Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal Valor Anual

Material de Escritório -R$                  

Material de higiene e Limpeza

Gênero Alimenticio

Combustivel -R$                  

-R$            -R$                   -R$                

  

Total despesa Serviço I 12.550,00R$     150.600,00R$         150.600,00R$       

Total despesa Serviço II -R$                 -R$                       -R$                     

Total Serviço II

total

Material de Consumo para o Serviço

Recurso Federal -Ass. Social Recurso Proprio
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11.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 

 
Objeto Especifico Serviço I 
 

 
 
Objeto Especifico Serviço II 

 

 

 
 
 
 

 

S
e
rv

iç
o

 I

Item de Despesa Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal Valor Anual

Manutenção de Bens Moveis 250,00R$         3.000,00R$      3.000,00R$        

Manutenção predial 250,00R$         3.000,00R$      3.600,00R$        

Servicos Contábeis 600,00R$         7.200,00R$      7.200,00R$        

Executar Assessoria e Consultoria, formação

e capacitação dos atores do SUAS - através

de pessoa juridica 13.800,00R$     165.600,00R$   165.600,00R$    

Realizar palestras para o público so SCFV 4.500,00R$      54.000,00R$    54.000,00R$      

Implantar e Implementar as oficinas - SCFV , 

MSE  e LA 5.000,00R$      60.000,00R$    60.000,00R$      

Implantar e realizar oficinas para o SCFV 1.350,00R$      16.200,00R$    16.200,00R$      

Empresa água 80,00R$           960,00R$         960,00R$          

Aluguel máquina xérox 300,00R$         3.600,00R$      3.600,00R$        

Tarifa bancarias 350,00R$         4.200,00R$      4.200,00R$        

Combustivel 1.000,00R$      12.000,00R$    12.000,00R$      

Passeio mês de outubro SCFV 6.400,00R$      6.400,00R$      6.400,00R$        

Passeio mês de agosto idosos 6.300,00R$      6.300,00R$      6.300,00R$        

R$ 343.060,00

Serviços de Terceiro

Recurso Federal -Ass. Social Recurso Proprio

parcela única mês 10

Total

Total Serviço I

parcela única mês 08

 

S
e
rv

iç
o
 I

I

Item de Despesa Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal Valor Anual

Manutenção de Bens Moveis  

Manutenção predial

Servicos Contábeis

Aluguel de Veiculo 458,73R$         5.504,76R$      841,27 10095,24 15.600,00R$      

Combustivel

Tarifa bancarias

458,73R$         5.504,76R$      15.600,00R$      Total Serviço II

Serviço de Terceiro

Recurso Federal -Ass. Social Recurso Proprio

Total
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12) QUADRO-RESUMO DO SERVIÇO/PROJETO  

 

Objeto Especifico Serviço I 

 

 

 

Objeto Especifico Serviço II 

 

 
 
 

TOTAL  Objeto Especifico Serviço I - R$715.261,60 

TOTAL Objeto Especifico Serviço II - R$86.660,04 

TOTAL:801.921,64 

 
 
 

 

S
e
rv

iç
o
 I

Item de Despesa Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal Valor Anual

Recursos Humanos 18.316,80R$       219.801,60R$   219.801,60R$     

Material de Consumo 12.550,00R$       150.600,00R$   150.600,00R$     

Materiais de Terceiro 27.530,00R$       330.360,00R$   330.360,00R$     

Materiais de Terceiro Mês de Agosto parcela única 6.400,00R$       6.400,00R$         

Materiais de Terceiro Mês de outubro parcela única 6.300,00R$       6.300,00R$         

Utilidade Publica 150,00R$            1.800,00R$       1.800,00R$         

715.261,60R$   715.261,60R$     Total Serviço I

Total

Quadro Resumo do Serviço/Projeto

Recurso Federal -Ass. Social Recurso Proprio

 

S
e
rv

iç
o
 I

I

Item de Despesa Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal Valor Anual

Recursos Humanos 6.762,94R$         81.155,27R$       81.155,27R$       

Material de Consumo

Material de Terceiros 458,73R$            5.504,76R$       841,27 10095,24 15.600,00R$       

Utilidade Publica  

7.221,67R$         86.660,03R$     841,27R$      10.095,24R$  R$ 96.755,27

Quadro Resumo do Serviço/Projeto

Recurso Federal -Ass. Social Recurso Proprio

Total Serviço II

Total
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13) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL 

 Objeto Especifico Serviço I 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL 

PERIODO Recurso Federal Recursos 
Próprios 

TOTAL 

1º MÊS R$58.546,80 R$0,00 R$58.546,80 

2º MÊS R$58.546,80 R$0,00 R$58.546,80 

3º MÊS R$58.546,80 R$0,00 R$58.546,80 

4º MÊS R$58.546,80 R$0,00 R$58.546,80 

5º MÊS R$58.546,80 R$0,00 R$58.546,80 

6º MÊS R$58.546,80 R$0,00 R$58.546,80 

7º MÊS R$58.546,80 R$0,00 R$58.546,80 

8º MÊS R$64.946,80 R$0,00 R$64.946,80 

9º MÊS R$58.546,80 R$0,00 R$58.546,80 

10 MÊS R$64.846,80 R$0,00 R$64.846,80 

11 MÊS R$58.546,80 R$0,00 R$58.546,80 

12 MÊS R$58.546,80 R$0,00 R$58.546,80 

TOTAL R$715.261,60 0,00 R$715.261,60 

 
Objeto Especifico Serviço II 

 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL 

PERIODO Recurso Federal Recursos 
Próprios 

TOTAL 

1º MÊS R$        7.221,67 
 

R$ 841,27 
 

R$8.062,94 

2º MÊS R$        7.221,67 R$ 841,27 
 

R$8.062,94 

3º MÊS R$        7.221,67 R$ 841,27 
 

R$8.062,94 

4º MÊS R$        7.221,67 R$ 841,27 
 

R$8.062,94 

5º MÊS R$        7.221,67 R$ 841,27 
 

R$8.062,94 

6º MÊS R$        7.221,67 R$ 841,27 
 

R$8.062,94 

7º MÊS R$        7.221,67 R$ 841,27 
 

R$8.062,94 

8º MÊS R$        7.221,67 R$ 841,27 
 

R$8.062,94 

9º MÊS R$        7.221,67 R$ 841,27 
 

R$8.062,94 

10 MÊS R$        7.221,67 R$ 841,27 
 

R$8.062,94 

11 MÊS R$        7.221,67 R$ 841,27 
 

R$8.062,94 

12 MÊS R$        7.221,67 R$ 841,27 
 

R$8.062,94 

TOTAL R$86.660,04 R$10.095,24 R$95.775,28 
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14) DECLARAÇÃO 

 

Na qualidade de representante legal do(a) Proponente, declaro, para fins de prova junto à 

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, para os efeitos e sob as penas da Lei, que 

inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual 

ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de 

recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento Geral do Estado do São 

Paulo, ou do Governo Federal na forma deste plano de atendimento. 
Pede deferimento. 

Local e Data: Proponente: (Carimbo e Assinatura) 
Mogi Mirim, 05 de novembro de 2018  

 
 

 
 
 

15. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 
 

APROVADO, após análise técnica e comprovação da regularidade cadastral, da 
regularidade fiscal e dos aspectos jurídicos. 

Local e Data: Concedente: (Carimbo e Assinatura) 

  

 
 
 
 


