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PLANO DE TRABALHO PARA O ANO DE 2019 
 

1) IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
 

Nome da Organização: Centro Comunitário Badi 

Data de Constituição:  12/05/2003 

CNPJ: 05.686.828/0001-69         Data de inscrição no CNPJ: 02/06/2003 

Endereço completo: Avenida Professor Adib Chaib, 1000 – Vila Pichatelli – Bairro Aterrado – Mogi Mirim/SP – CEP: 13801-300 

Telefone: 3804-4302                            Site:                                                                e-mail: ccbadibadi@gmail.com 

Horário de funcionamento: Segunda-feira das 13h00 às 16h30 / terça à sexta-feira das 8h00 às 16h30 

Meses do ano: Janeiro a Dezembro 

Dias da semana: Segunda à Sexta-feira 

 
1.2) INSCRIÇÕES E REGISTROS 
 

Inscrição no CMAS  Nº 25 

Registro no CMDCA  Nº 20 

CEBAS – último registro e validade  Nº último registro e validade  30/07/2018 a 29/07/2023 Nº 71000.016522/2018-2017 

Utilidade Publica Municipal CRCE nº 1482/2013 
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1.3) COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA ESTATUTÁRIA 
 

Presidente ou Representante legal da entidade: Jefferson Magella Filho 

Cargo: Presidente             Profissão: Administrador de Empresas 

CPF: 175.654.136-15 

RG: MG-667.066      

Data de nascimento: 16/10/1956                                          Órgão Expedidor: SSP 

Vigência do mandato da diretoria atual de até 22/06/2012 a 22/06/2018 

 

Nome do Diretor: Elisete Aparecida Vieira 

Cargo: Vice-presidente                                                                    Profissão: Contadora 

CPF: 965.182.948-68                                   

RG: 9.386+811-X                                                              Órgão Expedidor: SSP 

 

Nome do Diretor: Joselma Aparecida Trentin 

Cargo: 1° Secretária           Profissão: Auxiliar de Escrita Fiscal 

CPF: 068.772.718-90                                   

RG: 18.076.236                                                                        Órgão Expedidor: SSP 

 

Nome do Diretor: Selma Cristina Esperança 

Cargo: 1° Tesoureiro                                                                Profissão: Encarregada de Departamento Pessoal 

CPF: 100.648.328-48                                          

RG:   18.081.341                                                                                                                                 Órgão Expedidor: SSP’ 
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Nome do Diretor: Leandro Marques da Silva 

Cargo: 1° Titular – Conselho Fiscal                                                              Profissão: Conferente 

CPF: 304.498.338-01                      

RG: 44.030.850-1                                                                Órgão Expedidor: SSP 

 

Nome do Diretor: Gustavo Roberto Braga 

Cargo: 2° Titular – Conselho Fiscal                                                             Profissão: Eletricista de Manutenção 

CPF: 302.834.888-83                   

RG: 343.835-18                                                              Órgão Expedidor: SSP 

 

Nome do Diretor: Madalena Zacariotto Camargo 

Cargo: 3° Titular – Conselho Fiscal                                                             Profissão: do Lar 

CPF: 138.075.478-00                     

RG:  14.646.45-5                                     Órgão Expedidor: SSP 

 

Nome do Diretor: Marcos Eduardo Moreira da Silva 

Cargo: 1° Suplente                                                             Profissão: Professor 

CPF: 024.910.818-65               

RG: 13.058.954-8                                                     Órgão Expedidor: SSP 
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1.4) COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA COM FUNÇÃO 
 
 Os membros da Diretoria comparecem à entidade conforme a necessidade, em ocasiões de eventos, assembleias e reuniões, fora do 
período comercial, não havendo dias e horários pré-determinados para encontrá-los no local. 
 
2) ÁREA DA ATIVIDADE 
Preponderante: 
( X) Assistência Social ( ) Saúde ( ) Educação ( ) Cultura ( ) Esporte 
 
Secundária, quando houver: (pode assinalar mais de 1) 
( X) Assistência Social ( ) Saúde ( ) Educação ( x) Cultura ( ) Esporte 
 
2.1) NATUREZA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
( X) Atendimento ( ) Assessoramento ( ) Defesa e garantia de direitos 
 
3) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO POR PROTEÇÃO 
(X ) Básica ( ) Especial de Média Complexidade ( ) Especial de Alta Complexidade 
 
4) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  

O Serviço será realizado a partir de atendimentos em grupos divididos por faixas etárias, de acordo com seu ciclo de vida. Serão 

executadas atividades que visão a prevenção de situações de risco social, ampliação de trocas culturais e de vivências, 

desenvolvimento do sentimento de pertença e identidade, fortalecimento de vínculos e incentivo à socialização e a convivência 

comunitária, de modo a garantir aquisições progressivas de seus usuários, complementando o trabalho social com famílias. As 

atividades oferecidas no serviço serão planejadas de forma a possibilitar situações desafiadoras, estimulando e orientando os usuários 

na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. O serviço prevê o 

desenvolvimento de ações intergeracionais e a heterogeneidade na composição do grupo quanto à sexo, presença de pessoas com 

deficiência, raça, etnia, entre outros. 
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4.1) TIPO DE SERVIÇO 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

 

4.2) IDENTIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Mogi Mirim é uma cidade de porte médio, que está situada no interior de São Paulo, localizada na região da Baixa Mogiana, com pouco 

mais de 89739* mil habitantes. Sua principal atividade econômica está no setor industrial. Do ponto de vista econômico, quase sessenta 

mil pessoas estão situadas na faixa de renda de até dois salários-mínimos e, em mais de sete mil residências, a renda total é este valor. 

São mais de cinco mil crianças e adolescentes que precisam ser atendidos em suas necessidades básicas de socialização, formação de 

personalidade, consolidação de valores éticos e morais, escuta especializada e, preparação para a vida em sociedade, além do direito 

ao lazer.  O Centro Comunitário Badi está situado na zona Sul do município, próximo à área central, território que apresenta famílias 

com perfil socioeconômico bastante diversificado, desde baixa renda até classe média. No entanto, é uma zona que demonstra grande 

número de vulnerabilidade e risco social por haver pontos de comercio e consumo de drogas. Apesar da localidade, nossa entidade se 

propõe a atender crianças e adolescentes residentes em territórios de alta vulnerabilidade e famílias com residência na zona Leste e 

zona Sul, visto que os encaminhamentos advindos da proteção básica e projetos já desenvolvidos pela entidade abrangem os mais 

diversos bairros do município. Desde o ano 2000, o Badi está estabelecido no mesmo local e vem se aprimorando constantemente, 

tendo como principais parceiros Casa Abrigo Alma Mater, Casa de Semiliberdade, escolas estaduais e municipais, rede de serviços do 

município: Secretarias de Saúde, Esporte, Cultura e Assistência Social. Durante aproximadamente oito anos, a entidade executou 

parcerias com os CRAS e o CREAS do município, por meio de Projetos que visavam o atendimento das famílias de PAIF e PAEF, 

adolescentes em MSE e até mesmo o Programa Estadual “São Paulo Solidário”, e desde o ano de 2005, cedemos espaço para a aula 

de ginástica da terceira idade executada pela Secretaria de Esportes, parcerias com a secretaria da cultura com apresentações 
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musicais. O objetivo inicial da entidade era proporcionar um atendimento integrado, visando a família como objeto de intervenção, para 

que pudesse assumir suas funções e responsabilidades, alcançando sua autonomia, permitindo ao usuário, no seu contexto familiar, ser 

um sujeito participativo e cidadão de direitos e deveres. A entidade chegou a atender cerca de 1.000 pessoas, com 40 oficinas nas mais 

diversas áreas, entre elas: cabeleireiro, manicure, artesanato, culinária, informática, gestantes, etc. Em 2005, após verificar a 

necessidade do município, a entidade passou a ofertar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e 

adolescentes de 06 a 17 anos. Em 2016, atendíamos, em média, 85 crianças e adolescentes em dois períodos. Em 2017, mantivemos 

esta média de atendimentos. Em 2018, houve uma redução nos atendimentos, devido ao pouco recurso destinado a OSC, pois novas 

OSCs passaram a receber recurso municipal para a execução do SCFV. As maiores dificuldades encontradas em 2018 para atingir os 

objetivos foi os poucos encaminhamentos dos CRAS para o preenchimento da meta pactuada, fazendo com que a equipe do BADI 

realizasse a busca ativa das famílias, publico alvo e prioritário do SCFV. As melhorias no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos ofertado na entidade vêm acontecendo gradativamente por meio de reformas prediais, capacitação da equipe técnica e 

diretoria. O reconhecimento do trabalho executado é notado pela comunidade, pelas escolas, pelos usuários do serviço e até mesmo por 

outros municípios onde iniciamos novas parcerias para a execução do SCFV.  O Centro Comunitário BADI tem o reconhecimento de seu 

trabalho por meio de órgãos competentes e registros nos referidos Conselhos CMAS e CMDCA, A entidade se mantém funcionando até 

hoje por uma combinação de fatores, tais como: empenho da equipe, apoio da comunidade, eventos realizados pela equipe diretiva e 

técnica a da procura da comunidade pelas atividades ofertadas desde sempre pela entidade. 

* Fundação SEADE 
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4.3) IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Endereço: Avenida Professor Adib Chaib, 1000 – Vila Pichatelli – Bairro Aterrado – Mogi Mirim/ SP – CEP: 13801-300 

Locado (   ) Próprio (   ) Cedido ( X  ) 

Condições de acessibilidade: 

Sim (   )   Parcialmente ( X  )   Não possui (   ) 

 

Indicar as instalações físicas e mobiliários disponíveis na seguinte tabela: 

 

 

Descrição e quantificação dos ambientes disponíveis Equipamento/móveis disponíveis para o desenvolvimento do 
serviço 

 

O Centro Comunitário Badi, em sua formação física possui uma 

área física de 584,25 m², sendo três salões cobertos (que foram 

restaurados com a implantação deste projeto pela Empresa 

Sulamericana Industrial), com aproximadamente quinze metros de 

distância entre si. Dois desses, subdivididos internamente para a 

realização de atividades artesanais, culturais, sociais e 

administrativas, de atendimentos coletivos e comunitários e um 

 

01 tela para projeção multimídia com tripé; 20 mesas plásticas; 01 

projetor multimídia; 01 batedeira planetária; 

 01 centrífuga de legumes; 01 fogão 06 bocas; 01 purificador de 

água; 

10 armários para cozinha em aço com 03 portas; 01 balança 

digital; 01 cilindro; 

17 dúzias de prato de porcelana;  
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reformado para abrigar uma ampla cozinha apropriada para o 

preparo culinário de acordo com a necessidade de cada atividade 

ou evento realizado pela entidade, quatro banheiros, sendo um 

masculino e outro feminino exclusivamente para os usuários, e os 

outros dois para os funcionários, na entrada principal 

acessibilidade para deficientes físicos, sala de atendimento 

individualizado para a equipe técnica, espaços para recreação ao 

ar livre. 

 

15 microcomputadores Windows vista; 

 03 impressoras multifuncionais; 

 01 roteador; 01 no-break; 03 mesas para computador e 

impressora; 06 cadeiras giratórias; 01 freezer horizontal; 01 

máquina de fritar; 01 processador de alimentos; 01 geladeira 

260/270 litros; 01 liquidificador 

01 microonda; 02 coberturas tipo piramidal;  

01 cadeira de cabeleireiro; 

01 secador de cabelo; 01 chapinha; 

11 armários;* 02 aparelhos de som;* 

02 arquivos; * 12 ventiladores; 02 mesas para computador; 01 

fogão industrial; 18 computadores Windows XP;  

 01 impressora HP; 02 televisores; 01 interfone; 01 microfone; 02 

bebedouros;    

02 telefones sem fio; 200 cadeiras plásticas com braço; 21 mesas 

plásticas;  

18 colchonetes; 09 cadeiras giratórias para escritório, 02 tendas 

12x12. 
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4.4) VAGAS OFERECIDAS PARA O SERVIÇO 

20 vagas 

 

4.5) PÚBLICO  

Serão atendidas 20 crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos, com perfil prioritário conforme a Resolução CIT nº 01/2013 

e a Resolução CNAS n° 01/2013: 

1. Em situação de isolamento; 

2. Trabalho infantil; 

3. Vivência de violência e/ou negligência; 

4. Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos; 

5. Em situação de acolhimento; 

6. Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; 

7. Egressos de medidas socioeducativas; 

8. Situação de abuso e/ou exploração sexual; 

9. Com medidas de proteção do ECA; 

10. Crianças e adolescentes em situação de rua; 

11. Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. 

Obs: Será priorizado o atendimento ao público prioritário elencado na resolução 01/2013 do CNAS, mas não sendo possível a 

inclusão deste publico, conforme Caderno de Orientação do SCFV/ 2016 em suas paginas 29 e 30 e Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, daremos a oportunidade às vagas para usuários que vivenciam as mais diversas situações de vulnerabilidade 

(relacionais e/ou materiais), devidamente encaminhados, conforme elencados abaixo:   

 Crianças e adolescentes encaminhados pelos serviços da Proteção Social Especial: Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI); Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); 
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 Crianças e adolescentes em situação de acolhimento ou que já retornaram ao convívio familiar após medida protetiva de 

acolhimento;  

 Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; 

 Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda; 

 Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso à renda e a serviços públicos. 

 

4.6) OBJETIVO GERAL  

 

Fortalecer as relações familiares e comunitárias, incentivando a integração e a troca de experiências entre os participantes e valorizando 

o sentido de vida coletiva, visando prevenir situações de risco social através da promoção da defesa e afirmação de direitos e do 

desenvolvimento das capacidades dos usuários.  

 

4.7) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

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

e sociais; 

-Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, 

solidariedade e respeito mútuo; 

-Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças, bem como estimular o desenvolvimento de 

potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; 

-Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do 

mundo contemporâneo; 

-Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional; 

-Capacidade de promover e participar da convivência social em família, grupos e território; 

-Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social; 
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4.8) METODOLOGIA DO SERVIÇO 
 
As atividades serão pautadas nos três eixos orientadores do SCFV, a saber: Convivência Social, Direito de ser; e Participação Social. A 

partir desses eixos, nos encontros dos grupos as atividades terão apoio na realização através de arte, cultura, tecnologia, estudos, 

reflexões, debates, experimentações e ações na comunidade. Serão trabalhados ainda os temas transversais. 

O período de atividades será de segunda à sexta-feira, no período da tarde, das 13:00h às 16:00h. Será verificada a idade dos usuários 

encaminhados pela rede para composição dos grupos. Caso haja necessidade, serão formados dois grupos, obedecendo a seguinte 

faixa etária:  

 Grupo 1 – 6 a 11 anos 

 Grupo 2 – 12 a 15 anos 

O desenvolvimento do trabalho acontecerá por meio de Oficinas de Expressão Artística, Inclusão Digital, vivências, práticas e 

experiências relativas ao universo informacional, cultural e social das crianças e adolescentes, como forma de incentivar a participação 

dos usuários no serviço. As atividades propostas nos grupos do SCFV serão planejadas de forma a promover o desenvolvimento físico e 

mental, estimulando as interações sociais entre as crianças e adolescentes, suas famílias e comunidade.  

Abrangendo atividades como: dinâmicas de grupo, rodas de conversa, sessões de cinema, gincanas culturais, brincadeiras tradicionais, 

passeios e visitas a equipamentos de cultura, lazer e cívicos, etc, organizadas de maneira a aproveitar a experiência e a cultura local, 

garantindo a diversidade, qualidade e criatividade. 

 Serão realizadas reuniões periódicas entre as equipes do PAIF e do SCFV;  

 Estudos de caso; 

 Estudar juntos como aplicar medidas, sem perder a autoridade e respeitando os direitos da criança e do adolescente; 

 Capacitação da equipe técnica. 

 Através dessas atividades, juntamente com as atividades de apoio, acreditamos alcançar os objetivos e os impactos esperados.  
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4.9) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Atividade Frequênci
a 

Recursos Objetivos Local Respons
ável 

Participantes Meses 
Jan Fev Mar 

Triagem de 
usuários 

Sempre que 
houver 

inclusão 

Acolhida e 
escuta em sala 

com privacidade 

Identificar o 
perfil social dos 

usuários 
encaminhados 

ao SCFV 

Sede do 
Badi 

Equipe 
Técnica 

Pais ou 
responsáveis do 

usuário 

X X X 

Recepcionar, 
acolher e 

integrar as 
crianças. 

Sempre que 
houver 

inclusão 

Acolhida e 
escuta 

Apresentar e 
socializar as 

crianças, 
criando um 
ambiente 

favorável a 
execução das 

atividades 

Sede do 
Badi 

Educador 
Social 

Usuários e 
profissionais da 

equipe 

X X X 

Apresentar o 
espaço físico 

para as 
crianças 

Sempre que 
houver 

inclusão 

Acolhida e 
escuta 

Deixar as 
crianças 

familiarizadas 
com o ambiente 

Sede do 
Badi 

Educador 
Social 

Usuários e 
profissionais da 

equipe 

X X X 

Orientar e 
informar 
sobre os 
projetos 

desenvolvido
s pela 

instituição 

Sempre que 
houver 

inclusão 

Orientação 
verbal ou escrita 

Levar ao 
conhecimento 

sobre os 
projetos 

executados 

Sede do 
Badi 

Equipe 
Técnica 

Usuários e 
profissionais da 

equipe 

X X X 

Criar regras 
de convívio 

entre as 
crianças e 

profissionais 

Início das 
atividades 
ou sempre 
que houver 

necessidade 

Cartolinas e 
impressos 

Possibilitar um 
clima de 

respeito mútuo 
entre crianças e 

profissionais 

Sede do 
Badi 

Educador 
Social 

Usuários e 
profissionais da 

equipe 

X X X 

Realizar 
rodas de 

Três vezes 
por semana 

Brincadeiras e 
orientação 

Escutar e 
acolher o que as 

Sede do 
Badi 

Educador 
Social 

Usuários e 
orientador social 

X X X 
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convivência crianças trazem 
de seu cotidiano 

Realizar 
atividades 
culturais, 

esportivas, 
artesanais  

Três vezes 
por semana 

Jogos, 
gincanas, 

danças e grupos 
sócios 

educativos 

Promover o 
desenvolviment
o, estimular as 

interações 
sociais, 

vivências, 
práticas e 

experiências 
relativas ao 

universo 
informacional, 

cultural e social 
das crianças 

Sede do 
Badi 

Educador 
Social 

Usuários e 
Educador social 

X X X 

Passeios e 
visitas a 

equipamento
s de cultura 

e lazer 

Trimestral Transporte Ampliar o 
conhecimento e 

valorizar a 
ativos sociais 

A ser 
definido 

pelo 
grupo 

Equipe 
Técnica 

Usuários e 
profissionais da 

equipe 

  X 

Estimular 
vivências, 
práticas e 

experiências 
relativas ao 

universo 
informaciona
l, cultural e 

social. 

Duas vezes 
por semana 

Grupos de 
reflexão, 

recortes de 
jornais, e 

conhecimento 
das mídis 

sociais 

Promover o 
desenvolviment
o, estimular as 

interações 
sociais, 

vivências, 
práticas e 

experiências 
relativas ao 

universo 
informacional, 

cultural e social 
das crianças 

Sede do 
Badi 

Educador 
Social 

Usuários e 
profissionais da 

equipe 

X X X 

Realização 
de grupos 
temáticos 

Três vezes 
por semana 

Levantamento 
de demanda 

Promover o 
desenvolviment
o, estimular as 

interações 
sociais, 

vivências, 

Sede do 
Badi 

Educador 
Social 

Usuários e 
orientador social 

X X X 
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práticas e 
experiências 
relativas ao 

universo 
informacional, 

cultural e social 
das crianças. 

Grupos 
com 

famílias 
dos 

usuários 

Trimestral Sala 
compatível e 

equipe 
Psicossocial 

Ampliar o 
diálogo com 
as famílias, 

obter feedback 
sobre as 

atividades 
realizadas 

Sede do 
Badi 

Equipe 
Psicossoc

ial 

Pais e/ou 
responsáveis 
dos usuários; 

Equipe 
Técnica. 

X X X 

Orientaçõe
s e 

encaminha
mentos 

Sempre 
que houver 
necessidad

e 

Formulário 
impresso 
próprio 

Encaminhar 
famílias/usuári
os para a rede 
socioassistenc

ial 

Sede do 
Badi 

Equipe 
Psicossoc

ial 

Usuários e 
dupla 

psicossocial 

X X X 

Sessões de 
cinema 

Mensal Sala, TV e 
DVD 

Ampliar o 
universo 
cultural e 

informacional 

Sede do 
Badi 

Educador 
Social 

Usuários e 
profissionais 

da equipe 

   

Gincana 
cultural 

Anual Materiais 
sócioeducativo

s e culturais 

Trabalhar 
assuntos 

pertinentes ao 
SCFV 

Sede do 
Badi e 
Territóri
o 

Educador 
Social 

Usuários e 
profissionais 

da equipe 

   

Avaliação 
de 
satisfação 
dos 
usuários 

Semestral Ficha de 
avaliação 

Obter um 
feedback 
sobre as 

atividades 
realizadas 

Sede do 
Badi 

Educador 
Social e 
equipe 

psicossoc
ial 

Usuários e 
dupla 

psicossocial 

  X 

Reuniões 
de equipe 
multidiscipli

Semanal Sala 
compatível e 

equipe 

Avaliar e 
elaborar 

estratégias de 

Sede do 
Badi 

Equipe 
Psicossoc

ial 

Profissionais 
da equipe 

X X X 
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nar psicossocial trabalho 

Oficina de 
Expressão 
Artística 

Três vezes 
por semana 

Sala 
compatível, 
materiais de 

artes 

Estimular a 
participação 
dos usuários 

no SCFV 

Sede do 
Badi 

Orientado
r Social e 
usuários 

Usuários e 
Orientador 

Social 

X X X 

Oficina de 
Inclusão 
Digital 

Semanal Sala de 
informática, 

computadores 

Estimular a 
participação 
dos usuários 

no SCFV 

Sede do 
Badi 

Orientado
r Social e 
usuários 

Usuários e 
Orientador 

Social 

X X X 

dinâmicas 
de grupo e 
rodas de 
conversa 

Semanal Escuta e 
grupos 

socioeducativo
s 

Identificar 
demandas, 

resolução de 
conflitos, 
promover 

autonomia e 
autoconhecim

ento e 
estimular a 
participação 
dos usuários 

no SCFV 

Sede do 
Badi 

Equipe 
psicossoc

ial e 
usuários 

Usuários, 
equipe 

psicossocial e 
Orientador 

Social  

X X X 

 

 
4.10) ARTICULAÇÃO DE REDE 
Serviços socioassistenciais da proteção social básica e proteção social especial; Serviços públicos locais de educação, saúde (em 

especial, programas e serviços de reabilitação), cultura, esporte e, meio-ambiente e outros conforme necessidades; Conselhos de 

políticas públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos; Redes sociais; Instituições de ensino e pesquisa; Conselho Tutelar. 
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4.11) IMPACTOS ESPERADOS 
 
 Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; 

  Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 

  Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 

  Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; 

  Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias; 

 

4.12) INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

INDICADOR META FORMA DE VERIFICAÇÃO FREQUENCIA  ENVOLVIDOS 

Percentual de evasão do SCFV <15% Lista de Presença Trimestral Dupla 
Psicossocial 

Percentual de famílias que participam do trabalho  >70% Lista de Presença Trimestral Dupla 
Psicossocial 

Percentual de usuários que retornaram à escola 
após evasão 

>80% Declaração de matrícula Semestral Dupla 
Psicossocial 

Percentual de usuários satisfeitos com o serviço 
ofertado 

>90% Avaliação de satisfação Semestral Dupla 
Psicossocial 

 
 

5) RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO: 

Considerar os Recursos Humanos conforme disposto na NOB/RH/SUAS E RESOLUÇÕES do CNAS: 09 de abril de 2.014 e Nº. 17 de 

junho de 2.011. 
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO (indicar exclusivamente aqueles funcionários que serão pagos com recursos municipais) 

NOME CARGO/FUNÇÃO CARGA HORÁRIA FONTE DE RECURSOS 

Maria Luiza Muniz Mantovani Coordenadora 40 - horas Recurso Próprio 

Marcia Regina de Oliveira  
Moraes 

Assistente Social 30- horas Recurso Municipal 

Gabriela Telles Biazotto Psicóloga 12 - horas Recurso Próprio 

Amanda Vitória Ferreira Educador Social 20 - horas Recurso Próprio 

Valquíria B Pontes Servente 40 - horas Recurso Municipal 

 
 
6) PREVISÃO DE CUSTOS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO COM RECURSOS HUMANOS 

PREVISÃO DE CUSTOS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

FOLHA DE PAGAMENTO  
(indique, claramente, os valores de salários, encargos, provisões para dissídio, 13º salário, férias, rescisão contratual, etc…  

de todos os funcionários que serão pagos com recursos municipais) 

Nome do Profissional Carga 
horária 

semanal 

Recurso Municipal 
da Secretaria de 

Assistência Social 

Recurso Estadual 
da Assistência 

Social 

Recurso Federal 
da Assistência 

Social 

Recursos 
Próprios 

 

 
Total 

 

 Mensal 03 meses Mensal Anual  Mensal Anual Mensal 03 meses  

Maria Luiza Muniz Mantrovani 40- hs       R$ 2.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 

Marcia R O Moraes 30- hs R$ 1.200,00 R$ 3.600,00     R$ 300,00 R$ 900,00 R$ 4.500,00 

Gabriela Telles Biazotto 10 -hs       R$ 600,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 

Amanda Vitória Ferreira 20 -hs       R$ 600,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 

Valquiria B Pontes (salário + 
encargos) 

40 -hs R$ 1.096,40 R$ 3.289,20     R$ 278,00 R$ 834,00 R$ 4.123,20 
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TOTAL  R$ 2.296,40 R$ 6.889,20     R$ 4.278,00 R$ 12.834,00 R$ 19.723,20 

 
 
7) MATERIAL DE CONSUMO  

MATERIAL DE CONSUMO  

Item de despesa Subvenção Municipal  
Secret. de Assist. Social 

Recursos Próprios Outros recursos 
Recurso Estadual 

 
Total  

Valor mensal Valor anual Valor 
mensal 

03 meses Valor mensal 03 meses   

Gêneros alimentícios   R$ 1.000,00 R$ 3.000,00   R$ 3.000,00 

Material de limpeza e higiene pessoal    R$  200,00 R$ 600,00   R$ 600,00 

Material de escritório   R$  100,00 R$ 300,00   R$ 300,00 

Combustível   R$  100,00 R$ 300,00   R$ 300,00 

Material didático e pedagógico para 
desenvolvimento de oficinas 

  R$ 420,00 R$ 1.260,00 
R$ 215,00 R$ 645,00 

R$ 1.905,00 

Gás de cozinha   R$ 60,00 R$ 180,00   R$ 180,00 

Total   R$ 1.880,00 R$  5.640,00 R$ 215,00 R$ 645,00 R$ 6.285,00 

 
 
8) SERVIÇOS DE TERCEIROS  

SERVIÇO DE TERCEIROS 

Item de despesa Subvenção Municipal   
Secret. de Assist. Social 

Recursos Próprios Outros recursos Total  

Valor mensal Valor anual Valor mensal 03 meses Valor mensal Valor anual  

Tarifa bancaria   R$ 130,00 R$ 390,00   R$ 390,00 



 

 

19 

 

Manutenção de bens móveis   R$ 200,00 R$ 600,00   R$ 600,00 

Manutenção predial   R$ 200,00 R$600,00   R$ 600,00 

Aluguel Máquina xérox   R$ 160,00 R$ 480,00   R$ 480,00 

Total    R$ 690,00 R$ 2.070,00   R$ 2.070,00 

 
9) UTILIDADES PÚBLICAS  

UTILIDADE  PÚBLICA 

Item de despesa Subvenção Municipal   
Secret. de Assist. Social 

Recursos Próprios Outros recursos Total  

Valor mensal Valor anual Valor mensal 03 meses Valor mensal Valor anual  

Água         

Energia        

Telefone   R$ 300,00 R$ 900,00   R$ 900,00 

Total    R$ 300,00 R$ 900,00   R$ 900,00 

 
 
 
10) QUADRO RESUMO DE DESPESAS 

QUADRO RESUMO DE DESPESAS 

Item de despesa Subvenção Municipal   
Secret. de Assist. Social 

Recursos Próprios Outros recursos 
Recurso Estadual 

 
Total  

Valor mensal 03 meses Valor mensal 03 meses Valor mensal 03 meses  

Recursos humanos R$ 2.296,40 R$ 6.889,20 R$ 4.278,00 R$ 12.834,00   R$ 19.723,20 

Materiais de Consumo   R$ 1.880,00 R$ 5.640,00 R$ 215,00 R$645,00 R$ 6.285,00 

Serviços de Terceiros   R$ 690,00 R$ 2.070,00   R$ 2.070,00 
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Utilidade Pública   R$ 300,00 R$ 900,00   R$  900,00 

Total  R$ 2.296,40 R$ 6.889,20 R$ 7.148,00 R$ 21.444,00 R$ 215,00 R$ 645,00 R$ 28.978,20 

 
 
11) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL 

Período  Subvenção Municipal   
Secret. de Assist. Social 

Recursos Próprios Recurso Estadual  
Total 03 meses 

Valor mensal Valor 03 meses Valor mensal Valor 03 
meses 

Valor mensal Valor 03 
meses 

 

Mês 1 R$2.296,40 R$6.889,20 R$ 7.148,00 R$ 21.444,00 R$ 215,00 R$ 645,00 R$ 28.978,20 

Mês 2 R$2.296,40 R$6.889,20 R$ 7.148,00 R$ 21.444,00 R$ 215,00 R$ 645,00 R$ 28.978,20 

Mês 3 R$2.296,40 R$6.889,20 R$ 7.148,00 R$ 21.444,00 R$ 215,00 R$ 645,00 R$ 28.978,20 

Mês 4        

Mês 5        

Mês 6        

Mês 7        

Mês 8        

Mês 9        

Mês 10        

Mês 11        

Mês 12        

Total  R$2.296,40 R$6.889,20 R$7.148,00 R$ 85.776,00 R$ 215,00 R$ 645,00 R$ 28.978,20 
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12) PERÍODO DE EXECUÇÃO: 
 

Início: Janeiro 2019 

Término  Março 2019 

 
 
 
_____________________________ 
Jefferson Magela Filho 
Presidente do Centro Comunitário Badi 
 
 
______________________________ 
Márcia Regina de Oliveira Moraes 
Assistente Social  
   


