Serviço de Assistência a Criança do “Centro Espírita Luz e Caridade”
CNPJ 51.480.085/0003-55

PLANO DE TRABALHO 2019
SERVIÇO da PSE
1 – DADOS GERAIS DA OSC
Nome: Centro Espírita Luz e Caridade “ Nosso Lar Serviço de Assistãncia à Criança”
CNPJ: 51.480.085/0003-55
Endereço:Rua Alferes Franco, 1236

CEP:13480-051

Bairro:Centro

Ponto de Referência:Ao lado do Asilo

Telefones:3441-7625 ou 3443-2130

E-mail da Organização:
abrigonossolar@gmail.com
Cidade:Limeira
UF:SP

Página web:www.nossolarlimeira.com.br

2 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA OSC
(PRESIDENTE / DIRETOR)
Nome: Leonardo Veronezze Ferraz de Arruda
Nº do CPF:357.450.048-35
Cargo:Presidente Mantenedora
Endereço:Rua Francisco Julião Quadros, 44
Bairro:Jardim Santa Cecília
Telefones: 19 – 3441 7625
19- 3704-1476

Nº do RG/Órgão Expedidor:44.086.110-X
SSP/SP
Mandato de diretoria: 01/04/2018 à 31/03/2020
(dia, mês, ano)
CEP: 13480-675

Cidade:Limeira

UF:SP

E-mail:l.arruda@quadion.com.br

3 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO
Nome:Michele Bombarda Valladares
Área de Formação:Assistente Social

Nº do Registro no Conselho
Profissional:46032

Telefone do Técnico: 19 – 3443-2130

E-mail do
Técnico:michele.nossolar@gmail.com
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4 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE
Descrever o trabalho da Organização:
1. Descrever de forma sucinta o trabalho que a OSC realiza,as parcerias existentes, as fontes
de recursos, a participação e realização de Eventos e campanhas.
O Nosso Lar atende 20 crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade social, os quais não
puderam permanecer na convivência de seus familiares. A Organização atua conforme preconiza o
Conselho nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA e tem como objetivo
assegurar os direitos da criança e adolescente estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente
- ECA, oferecendo atendimento personalizado, em pequenos grupos, proporcionando ao acolhido
um lugar que ofereça proteção, uma alternativa de moradia provisória dentro de um clima familiar,
proporcionando ao acolhido convivência familiar e comunitária. Para realização do trabalho com
qualidade contamos com parcerias com o poder público e privado, dentre essas escolas particulares,
escolas de idiomas e informática, clube recreativo, e a sociedade em geral. Os recursos são
provenientes da União, Estado, Município e comunidade. O acolhimento é composto por uma
diretoria que tem por finalidade buscar recursos para a manutenção do atendimento com qualidade
para os acolhidos. O Nosso Lar realiza 03 eventos anuais sendo: Bazar do GRUPA (junho e
dezembro e participaççao na festa Vêm pro Largo. Contamos também com apoiadores que fazem
eventos em prol da Instituição, neste ano foi realizado a feijoada do Lions Clube.

2. Sistematizar as informações pertinentes aos projetos aprovados em convênios anteriores
objetivando a consolidação dos indicadores de avaliação dos investimentos realizados pelo
Governo do Estado através dos Órgãos convenentes;
A Organização desde 2001 participa do processo seletivo do CMDCA – Conselho Municipal dos
Diretos da Criança e do Adolescente, com parceria realizada no ano de 2018 com o projeto
“Resgatando laços e fortalecebdo vínculos” com valor total de R$ 39.744,00 (anual), o qual teve
como principal objetivo viabilizar o contato entre a criança e/ou adolescente acolhido e sua família
com vistas à preservação dos vínculos familiares para uma possível reintegração familiar, ou a
inserção em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na própria família de
origem. Durante o ano de execução obtivemos como resultado 1reintegração familiar de origem e
2inserções em família substituta.
3. Descrever se existe articulação com a rede socioassistencial do território e de que forma ela
acontece.
A Organização atua articulada com a rede socioassistencial através de encaminhamentos,
acompanhamentos dos serviços prestados e estudos de caso com todos os envolvidos.
Horário de funcionamento da OSC: A Organização funciona 24 horas por dia 7 dias na semana,
sendo o serviço contínuo e ininterrupto.
Dias da semana:Todos os dias.
Média de atendidos no último semestre/2018 em todos os Serviços:A Organização atendeu em
média 13 crianças/adolesccentes no período.

2

Serviço de Assistência a Criança do “Centro Espírita Luz e Caridade”
CNPJ 51.480.085/0003-55

Atuação Social - Amplitude de atendimento da organização (serviços não contemplados por
este plano)
Descrição do Serviço Periodicidade
N° de atendidos
Média
de
atendimento mensal
------------------------------------Parcerias
Instituição Parceira
Colérgio Tarsila do Amaral
Colégio da Vinci
Colégio São Benedito
Escola de Idiomas CNA
Escola People
Açougue Prada
Lions/Rotary/Demolay
Fraternidade
Feminina
Cruzeiro do Sul
VitaleFármácia
de
manipulação
Gran São João
Café Kulh
Serv bem Supemercados
Língua de Sogra
Roanda Alimentos
SomonettiCitrus
Profissionais
da
Saúde
Voluntários
Campanhas e eventos
Campanha/evento
Bazar Patchwork
Bazar da Pechincha
Festa Vêm Pro Largo
Feijoada Beneficiente
Almoço Beneficiente
Recursos
Recurso
Cmdca
Eventos /Bazares
Contribuintes

Tipo de atividades
Escola Formal
Escola Formal
Escola Formal
Escola Profissionalizante
Escola Profissionalizante
Carnes em geral
Clube de Serviços
Clube de Serviços

Público atendido
2 criancas
2 crianças
1 criança
2 crianças
1 criança
Todos
Todos
Todos

Manipulação de medicamentos

Todos

Clube Recreativo
Torreifação de café

Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

Alimentos /Prod Higiene/Limpeza

Artigos de festas/doces
Horti-Fruti
Laranjas/alimentos
Atendimentos

Finalidade
Angariar fundos
Angariar fundos
Angariar fundos
Angariar fundos
Angariar fundos

Período
Junho e Novembro
diariamente
Agosto
Julho
Maio

Previsão de público
Por volta de 100 pessoas
Por volta de 8 pessoas dia
Indeterminado
300 pessoas
200 pessoas

Valor R$
39.744,00 ano
32.899,00 por ano
34.080,00 por ano
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5 – SÍNTESE DA PROPOSTA
5.1 – Nível de Proteção Social- Serviço/Programa/ Projeto executado(Identificar se é
proteção social básica, especial de media ou alta complexidade e ou não tipificado e o nome do
Serviço/Programa/Projeto)
Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Serviço de Acolhimento Institucional para
Crianças e Adolescentes – na modalidade de Abrigo Institucional.
5.2 – Justificativa da Proposta(Deve expor os argumentos e as considerações sobre as
necessidades que justificam a realização das ações/atividades propostas, indicando como irá
contribuir para a mudança da situação problema apresentada)
A partir do ano de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA iniciou a construção de
novos parâmetros para as organizações que acolhem crianças ou adolescentes privados da
convivência familiar. Essas organizações, hoje intituladas acolhimentos institucionais,
compreendem o acolhimento como medida excepcional e de caráter provisório, que se destina a
atender crianças e/ou adolescentes que se encontram na denominada situação de vulnerabilidade.
A partir desse contexto, os acolhimentos emergem articulados ao SUAS – Sistema Único de
Assistência Social integrando o Serviço de Alta Complexidade, PNAS – Política Nacional de
Assistência Social, MDS – Ministério do Desenvolvimento Social, CONANDA - Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ECA – Estatuto da Criança e do
Adolescente. O trabalho visa um atendimento de qualidade para as crianças e adolescentes
acolhidos oferecendo cuidados e condições favoráveis para seu desenvolvimento saudável,
através de um trabalho articulado com a rede de serviços, visando o retorno da
criança/adolescente ao convívio familiar, ou na sua impossibilidade, o encaminhamento para
família substituta, bem como o trabalho de autonomia para vida adulta, nos casos em que
permanecerão no acolhimento até completarem a maioridade. Atualmente no município de
Limeira há 66 acolhidos nas três diferentes instituições, sendo 2 acolhimentos institucionais e 4
casas lares. O Nsso Lar atualmente têm 16 acolhidos sendo que 38,46% das famílias dos
acolhidos são atendidos pela CRAS Victor D’Andrêa, 30,76% pelo CRAS Marilena Pinto
Ramalho, 15,38 % pelo CRAS Casa das Famílias, 7,69% pelo CRAS Presidente Dutra, e 7,69%
pelo CRAS CEU. O CRAS Victor D’Andrea é o segundo maior território da cidade, sendo que
12.633 pessoas são de baixa renda, no território do Marilena Pinto Ramalho temos 9.287 pessoas
de baixa renda, no territporio do CRAS das Famílias temos 13.661 pessoas com baixa renda, no
território do CRAS Presidente Dutra temos 11.709 pessoas de baixa renda e no CRAS CEU temo
4906 pessoas de baixa renda.
Além da proteção à criança e tudo o que isso representa, a Organização, através do cumprimento
da legislação tem proporcionado a estas crianças e adolescentes a possibilidade do convívio
familiar, sendo que apenas nos últimos seis anos, 33 crianças/adolescentes retornaram à família
de origem e 18 foram inseridas em família substituta. Outro aspecto importante a ser considerado
é que nos últimos anos houve a adoção tardia de dois grupos de irmãos, sendo um grupo de três
irmãos com idades de 17, 14 e 12 anos e outro com dois irmãos com idade de 12 e 10 anos,
sendo que um deles apresenta deficiência intelectual e uma adoção de um adolescente de 12
anos.A Organização atua há mais de 65 anos com o olhar diferenciado para a crainça e o
adolescentes pautados nas mudanças das legislações. O acolhimento têm função protetiva e
como principal objetivo incentivar o vínculo com a familia de origem buscando estratégias para
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o retorno da crainça ou adolescente, ou na sua impossibiliade o encaminhamento àfamilia de
origem. A equipe é composta por diretoria, colaboradores e voluntários que trabalham para que a
dor da separação causada no momento do acolhimento seja minimizada, e a criança o menor
tempo possível Institucionalizada causados assim menos danos emocionais.
5.3 – Abrangência da Proposta (descrever de forma clara, qual região da cidade ou território de
abrangência, rede socioassistencial local, e outras informações necessárias)
A Organização fica localizada no bairro central do município de Limeira e atende crianças e
adolescentes e seus respectivos familiares da cidade de Limeira, portanto sua abrangência é
Municipal.
5.4 – CRAS/CREAS de Referenciamento(Identificar o CRAS/CREAS de referenciamento)
Os equipamentos referenciados são o CRAS Marilena Pinto Ramalho (Central) e CREAS, além
do trabalho em rede com os outros CRAS que são referenciados pelas famílias atentidas.
5.5 – Objetivo Geral da Proposta (Relacionar com a situação problema que se deseja
enfrentar com a execução do objeto):
Oferecer acolhimento para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de
medida protetiva (ECA. Art. 101) baseando-se no na proteção integral da criança e do
adolescente, seguindo as orientações técnicas do CONANDA, oferecendo atendimento de
qualidade e condições favoráveis para seu desenvolvimento saudável possibilidando a vivência
de realações e a construção de um projeto de vida, através do trabalho com a família e em rede
para que o acolhimento seja provisório, devendo trabalhar no sentido de viabilizar a reintegração
à família de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para família substituta,
cumprindo o que determina a legislação, minimizando os efeitos da Institucionalização.
5.5.1 – Objetivos Específicos da Proposta (Devem apresentar a “quebra” detalhada do objetivo
geral).
- Conhecer a história da criança e seus familiares para compreender os motivos que levaram ao
Acolhimento Institucional;
- Favorecer a preservação e/ou fortalecimento dos vínculos entre os acolhidos e seus familiares,
salvo determinação judicial;
- Favorecer a inserção em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na
família natural ou extensa;
- Promover o desenvolvimento da autonomia, independência e o auto-cuidado nos adolescentes
preparando-os para a maioridade e para a inserção no mercado de trabalho, bem como a
convivência comunitária;

- Estabelecer o contato e vínculo com a rede socioassistencial e os sistema de garantia de direitos
– SGDCA para a inserção dos usuários nos atendimentos;
5.6 – Público Beneficiário (Direto e Indireto)
Público Beneficiário Direto: As crianças e adolescentes acolhidos da faixa etária de 0 a 18
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anos do sexo masculino.
Indireto: Os familiares (nuclear e extensa) das crianças acolhidas.
5.6.1 – Perfil do Público Beneficiário Direto (Indicar faixa etária, renda, escolaridade,
condições de moradia e outros)
Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, que tiveram que ser retiradas do convívio familiar e
comunitário que estãosob medida de proteção. O perfil das famílias das crianças/adolescestes
acolhidos se destaca por não estar inseridas no mercado de trabalho formal (com carteira
assinada), pelo nível de escolaridade baixo (ensino fundamental), e envolvimento com drogas.
5.6.2 – Forma de Acesso do Público Beneficiário
Através de Guia de acolhimento emitida por autoridade judiciária ou em casos excepcionais pelo
Conselho Tutelar.
5.7.1
–
Número
de
Vagas
Disponíveis(informar
a
quantidade
de
vagasdisponibilizadasmensalmente no Serviço/Projeto)
O número máximo permitido por equipamento de Acolhimento Institucional é de 20 crianças
e/ou adolescentes, conforme preconiza o CONANDA.
5.7.2 – Demanda Reprimida / Lista de Espera(Informar se há demanda reprimida e a
quantidade)
Não há demanda reprimida.
5.7.3 –Atendimento da demanda reprimida(Descrever se há e quais são as ações/estratégias
planejadas para atendimento da demanda)
Não há demanda reprimida.
5.9 – Período de execução do Objeto proposto:
Início: 02/01/2019

Término: 31/12/2019

5.10 – Metodologia e Abordagem para Execução do Serviço/Projeto (Descrever como serão
realizadas as ações/atividades, incluindo as estratégias e os procedimentos detalhados para a sua
execução. É a maneira pela qual os objetivos serão alcançados)
O Plano deve ser pautado pelos preceitos que estabelece a legislação sendo eles:
- Excepcionalidade do Afastamento do Convívio Familiar
- Provisoriedade do Afastamento do Convívio Familiar
- Preservação e Fortalecimento dos Vínculos Familiares e Comunitários
- Garantia de Acesso e Respeito à Diversidade e Não discriminação
- Oferta de Atendimento Personalizado e Individualizado
- Respeito à Autonomia da Criança e do Adolescente.
O Plano prevê os seguintes passos e ferramentas metodológicas:
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Ações/Atividades
Estudo Diagnóstico

Estratégias/Procedimentos
Periocidade
Através da anamnese com a Realizada na entrada da
família para analise do perfil, criança/adolescente
na
visando a melhor forma de Instituição.
atender
suas
peculariedadespossibilidando
identificar
a
composição
familiar, história e dinâmica
entre seus membros, valores e
crenças da família, demandas e
estratégias desenvolvidas para
o enfrentamento de situações
adversas, e situações de
vulnerabiliadee e risco que
estão expostos.
Plano
Individual
de Através de reunião de rede Realizado a cada três meses
Atendimento – PIA
socioassistencial
com
os para
traçar
objetivos,
envolvidos
do
caso, estratégias
e ações de
atendimentos com acolhidos e intervenções,
bem
como
familiares e visitas domiliares obrigações dos serviços e
realizadas à família.
familiares.
Acompanhamento da familia Através de entrevistas com às Realizado
semanalmente
de origem
famílias,
acompanhamento enquanto a criança/adolescente
psicossocial das visitas entre estiver
acolhido,
para
familiar
e
acolhido, preservação
do
vínculo,
participação das famílias em visando o desacolhimento.
eventos, visitas domiciliares
para aproximação do técnico e
familia
para
melhores
intervenções.
Articulação com o SGDCA – Através de reuniões de rede Realizado a cada três meses
Sistema de garantia dos com o SGD para elaboração de para elaboração do PIA, ou se
Direitos da Criança e do estratégias
para
melhor em uma situação de extrema
Adolescenate
intervenção
com
a urgência, antes dos três meses.
criança/adolescente acolhido.
Projeto Político Pedagógico
Através da elaboração
do Realizado em 2018 e revisado
plano
com
todos
os anualmente para inclusões de
colaboradores do acolhimento, ações e orientações
do
possibilitando
ferramentas funcionamento
do
metodológicas para orientar ou acolhimento.
modificar ações no serviço.
O acolhimento deve oferecer atendimento qualificado a todas às famílias e seus filhos acolhidos
para que possam superar os motivos que levaram ao acolhimento e para que as
crianças/adolescentes permaneçam o menor tempo institucionalizadas, e tenham o direito à
Convivência Familiar cumprindo a legislação vigente, pautadas no princípio de excepcionalidade
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e provisoriedade do afastamento do convívio familiar alcançando a reintegração familiar ou se
esgotada esta possibilidade, o encaminhamento para família substituta. O Grupo de
Acompanhamento Psicossocial ocorre duas vezes por semana dividido em duas faixas etárias,
sendo que os temas trabalhados são de acordo com as necessidades apresentadas pelos acolhidos
durante o decorrer do ano. O Acompanhamento com os familiares ocorre uma vez por semana na
Instituição em dias e horários acordados entre as famílias, os acolhidos e as técnicas, sendo que
quando necessário ocorre também orientações individuais. São realizados trabalhos de reflexão
em grupo com a família no qual são abortados diversos temas. As Visitas Domiciliares ocorrem
uma vez por semana quando há demanda. O Programa do Apadrinhamento Afetivo é
acompanhado semanalmente através de atendimentos com os padrinhos e acolhidos. Atualmente
a Instituição possui três adolescentes no programa. O Atendimento Psicossocial é realizado
diariamente para orientações específicas. Segue abaixo quadro de atividades com os familiares e
padrinhos.

Atividades
Segunda-Feira
Grupo
Psicossocial
com
Crianças e Adolescentes
(Semanal)

Terça-Feira

Quarta-Feira

Quinta-feira

X

X

Acompanhamento Visita Com
Familiares (Semanal)

X

Visitas Domiciliares
(Conforme necessidade)
Acompanhamento
Sistemático Apadrinhamento
(Realizado com a família)

Atendimento
Psicossocial
(Realizado
diariamente)

Sexta-Feira

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

6 – CAPACIDADE INSTALADA
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6.1 – Equipe de Profissionais Atuantes no Serviço/Programa/Projeto
FORMAÇÃO
ESCOLAR

VINCULO
EMPREGATICIO

VALOR
REMUNERAÇÃO
MENSA
(LÍQUIDO)

FONTE DE
PAGAMENTO
(CEPROSOM,
ENTIDADE,
OUTRO

44 horas

CLT

914,62

CEPROSOM

44 horas

CLT

651,56

CEPROSOM

44 horas

CLT

2.557,85

CEPROSOM

44 horas

CLT

1.032,62

CEPROSOM

Motorista

44 horas

CLT

1.427,80

CEPROSOM

Psicologa

30 horas

CLT

1.888,17

CEPROSOM

Faxineira

44 horas

CLT

819,03

CEPROSOM

44 horas

CLT

657,42

CEPROSOM

44 horas

CLT

1.251,18

CEPROSOM

44 horas

CLT

844,42

CEPROSOM

44 horas

CLT

1.026,35

CEPROSOM

44 horas

CLT

877,36

CEPROSOM

30 horas

CLT

1.949,50

CEPROSOM

44 horas

CLT

1.337,04

CEPROSOM

Faxineira

44 horas

CLT

749,07

CEPROSOM

Monitora
Infantil

44 horas

CLT

737,37

CEPROSOM

Lavadeira

44 horas

CLT

846,24

CEPROSOM

ENS. MÉDIO

Monitora
Infantil

44 horas

CLT

902,61

CEPROSOM

PSICOLOGIA

Secretária

Alternado

MEI

2.800,00

CEPROSOM

PEDAGOGIA

Coordenadora
Técnica

15 horas

Voluntária

-------------

---------------

ENS. MÉDIO

Estagiário

30 horas

Contrato

715,50

ENTIDADE

FUNÇÃO NO
SERVIÇO/
PROGRAMA/
PROJETO

Nº DE
HORA/
MÊS

ENS. MÉDIO

Monitora
Infantil

ENS. MÉDIO

Cozinheira

SOCIOLOGIA

Gerente
Administrativa
Monitora
Infantil

ENS. MÉDIO
ENS. MÉDIO
PSICOLOGIA
ENS. MÉDIO
ENS. MÉDIO
ENS. MÉDIO
ENS. MÉDIO
ENS. MÉDIO
ENS. MÉDIO
SERVIÇO SOCIAL
ENS. MÉDIO
ENS. MÉDIO
ENS. MÉDIO
ENS. MÉDIO

Monitor
Infantil
Monitora
Infantil
Aux. De
Cozinha
Monitora
Infantil
Coordenadora
Cozinha
Assistente
Social
Monitora
Infantil

6.2 – Estrutura Física: ( X) Própria
Outros

( ) Cedida

(

) Alugada

(

)
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6.3 – Instalações físicas (informar o número de cômodos existentes na instituição e quais
são as principais atividades realizadas em cada espaço):

Quartos

Quantid
ade
04

Banheiros

09

Para uso pessoal

Salas de TV

02

Para assistir TV

Biblioteca

01

Para espaço de leitura

Sala de Computação

01

Para uso de computadores

Sala Pedagógica

01

Para atendimento pedagógico e reforço escolar

Sala Arquivo Morto

01

Para armazenamento de documentos

Brinquedoteca

01

Para brincar

Ambulatório de Saúde

01

Para ministrar medicação

Sala de reunião

02

Reuniões em geral e atendimentos

02

Para atendimento dos técnicos

Sala Administrativa

01

Administração da Instituição

Quadra Poliesportiva

01

Administrar esportes e brincadeiras com os acolhidos

Área de lazer

01

Área ao ar livre

Sala de Estudos

01

Sala para estudo

Área para festas

01

Para realização de festas e eventos

01

Para guardar os materiais alimentícios

Despensa

02

Para guardar os materiais

Depósito

01

Para guardar materiais diversos

Lavanderia

01

Para lavar roupas e sapatos

Bazar

01

Para vendas de roupas usadas

Sala de Artesanato

01

Bazar do Grupa

Cozinha

01

Para preparo das refeições

Cômodo

Sala de
AtandimentoTecnico

Sala de material e
Limpeza

Tipo de atividades desenvolvidas no espaço
Para acomodação das camas e petences pessoais

6.4 – Equipamentos Disponíveis (informar os tipos e a quantidade de equipamentos
existentes na instituição que poderão ser utilizados durante a execução do objeto)
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Tipo de Equipamento

Quantidade

Condução (Kombi)

01

Computadores

13

Impressora

02

Máquina de Lavar

02

Secadora

01

Data Show

01

Geladeira

06

Fogão

02

Guarda-Roupas

31

Cama

24

Mesa

30

Cadeira

120

Berço

04

Ventiladores

10

Televisores

08

Extintores

12

Microondas

01

Sofá

06

7 – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA PROPOSTA
7.1 – Quais Técnicas de Monitoramento e Avaliação serão aplicadas durante a execução do
objeto (Indicar quais são as técnicas, quando serão aplicadas, e quais os objetivos da aplicação e
quais os possíveis encaminhamentos que serão adotados com base nas informações obtidas durante o
monitoramento e avaliação)
Tendo como objetivo avaliar a eficiência e funcionalidade desse plano, será observado durante sua
execução, a presença de alguns indicadores qualitativos e quantitativos tais como:
- Obem estar das crianças e adolescentes dentro da Organização e a presença de número
11
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significativo de crianças e/ou adolescentes que demonstram melhor adaptação no processo do
acolhimento;
- Aceitação das orientações e participação nas propostas de mudança do núcleo familiar e
participação assídua nos encaminhamentos realizados, visitas familiares e atividades/eventos
oferecidos às famílias;
- Permanência da criança e/ou adolescente na organização por curto e médio prazo, considerando a
data de seu acolhimento e número significativo de crianças e/ou adolescentes retornando para
família de origem ou sendo encaminhados para adoção, sendo que apenas nos últimos seis anos, 33
crianças/adolescentes retornaram à família de origem e 18 foram inseridas em família substituta;
- Satisfação por parte dos acolhidos na participação dos recursos oferecidos, com sentimento de
igualdade e melhora na autoestima e número significativo de participação dos acolhidos nas
atividades propostas;
- Conscientização e interesse dos adolescentes na participação das atividades de rotina da casa
einserção em cursos profissionalizantes;
Para isso, serão utilizados os seguintes meios de verificação tais como:
Livro de presença, depoimentos dos acolhidos, contatos com a rede para verificação da participação
da família, encaminhamentos do PIA, livro de acolhimento e livro de desacolhimento, depoimentos
e observação na interação entre acolhidos e familiares e acolhidos e educadoras e escuta qualificada.
Serão também utilizados com os usuários, questionários e caixas para sugestão, para que possam
avaliar o serviço prestado.
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7.2 – Cronograma Físico de Execução do Objeto
Objetivos Específicos
(Descreva os objetivos específicos
trabalhados no período, conforme apontados
no Plano de Trabalho)

Atividades
(Descreva as Atividades – sobretudo o
trabalho social e socioeducativo – que serão
realizadas para cumprir o Objetivo)

Resultados Esperados
(Descreva os resultados que se
pretende alcançar conforme os
objetivos traçados)

Conhecer a história da criança e seus
familiares para comprender os motivos que
levaram ao Acolhimento Institucional.

Realização de anamnese psicossocial,
entrevistas, visitas domiciliares e reuniões
de rede com os serviços.

Obtenção de um espaço de acolhida e
escuta para os familiares e busca da
superação do acolhimento.

Favorecer a preservação e/ou fortalecimento
dos vínculos entre acolhidos e seus
familiares, salvo determinação judicial.

Favorecer a inserção em família substituta,
quando esgotados os recursos de
manutenção na família natural ou extensa.

Realização de visitas entre acolhidos e
familiares
com
acompanhamento
psicossocial, utilização de atividades lúdicas
como jogos, desenhos e pinturas e
momentos de reflexão de acordo com a
necessidade apresentada.

Realização de estudo psicossocial com a
rede de serviços sobre a possibilidade de
reinserção.

Obtenção do fortalecimento de vínculo
entre acolhido e familía para
permancer
o
menor
tempo
Institucionalizado e rertornar ao seio
de sua família como preconiza o ECA.

Obtenção de novos vínculos através da
reinsercção em familia substituta e o
direito á convivência familiar sendo
cumpridos.

Indicadores de Monitoramento
(Formas de se evidenciar os
resultados obtidos)

- Atingir 100% dos familiares.

- Número significativo de
acolhidos que recebem visita dos
familiares e número total de
acolhidos para fazer %.
- Índice de afetividade entre
acolhido e família.

- Número significativo de
acolhidos inserido em família
substituta.
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Promover o desenvolvimento da autonomia,
independência
e
o auto-cuidadonos
adolescente
preparando-os
para
a
maioridade e para a inserção no mercado de
trabalho, bem como a convivência
comunitária.

- Número significativo de
adolescentes
participando dos
encaminhamentos propostos

Realização de tabela de atividades junto
com os acolhidos para desenvolvimento da
autonomia, inserção em cursos de
preparação para o mercado de trabalho e
projetos e programas que estimulem a
convivência comunitária.

-Iíndice de conclusão dos cursos e
atividades extras ofertados
Obtenção de adolescentes preparados
para saída do acolhimento quando
atingirem a maioridade com cursos
profissionalizantes
e
autonomia
desenvolvida.

- Efetivação de parcerias para
inserção em cursos e no mercado
de trabalho
- Número significativo de
adolescentes
inseridos
em
atividades externas e número total
de acolhidos para fazer %.
- Número de parcerias existentes.

Estabelecer o contato e vínculo com a rede
socioassistencial e o sistema de garantia de
direitos- SGDCA para inserção dos usuários
nos atendimentos.

Realização de reuniões de rede para
discussão de casos e efetivação do PIA,
contatos telefônicos com os serviços e
encaminhamentos necessários.

Obtenção de familiares inseridos na
rede de serviços para mudanças
significativas do núcleo familiar.

- Número significativo de famílias
que aderiram aos serviços da rede.
- Número decontrareferência e
referência.
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8 – APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
NATUREZA DA DESPESA
TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL
(R$)
R$

ESPECIFICAÇÃO
Material de Consumo
Recursos Humanos

R$ 23.812,00

R$ 285.744,00

Encargos Sociais

R$ 5.500,00

R$ 66.000,00

R$ 6.340,33

R$ 76.083,96

R$ 35.652,33

R$ 427.828,00

Serviços de Terceiros Pessoa Física
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Tarifas (água, energia elétrica, telefone)

TOTAL (R$)

8.1 – DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (Mensurar o
valor para cada item)
8.1.1 – Cronograma de Desembolso – ( IdentificarSubvenção Municipal)
Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0317

Conta: 3351-9

Material de Consumo
Item

Especificação

Valor Mensal

Valor Anual

Valor Mensal

Valor Anual

Subtotal
Recursos Humanos (CLT, contrato de estágio)
Item
01

Especificação
HOLERITE - CLT

Subtotal

R$ 15.000,00

R$ 180.000,00

R$ 15.000,00

R$ 180.000,00
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Encargos Sociais (INSS, FGTS,IRRF)
Item
Especificação

Valor Mensal

Valor Anual

01

INSS

R$ 2.500,00

R$ 30.000,00

02

FGTS

R$ 3.000,00

R$ 36.000,00

R$ 5.500,00

R$ 66.000,00

Subtotal
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Item

Especificação

Valor Mensal

Valor Anual

01

USECRED

R$ 2.540,33

R$ 30.483,96

02

ECRITORIO CONTABIL

R$ 1.000,00

R$ 12.000,00

03

Graziela Felicio (MEI)

R$ 2.800,00

R$ 33.600,00

R$ 6.340,33

R$ 76.083,96

Subtotal
Serviços de Terceiros Pessoa Física
Item

Especificação

Valor Mensal

Valor Anual

Valor Mensal

Valor Anual

Subtotal
Tarifas (água, energia, telefone)
Item

Subtotal

Especificação

R$ 26.840,33

R$ 322.084,00
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8.1.1 – Cronograma de Desembolso – ( Identificar SubvençãoEstadual)
Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0317 Conta: 3352-7

Recursos Humanos (CLT, Contrato de Estagio)
Item
01

Especificação

Valor Mensal

HOLERITE - CLT

Subtotal

Valor Anual

R$ 5.470,00

65.640,00

R$ 5.470,00

65.640,00

8.1.1 – Cronograma de Desembolso – ( Identificar Subvenção Federal )
Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0317 Conta: 3353-5

Recursos Humanos (CLT, Contrato de Estagio)
Item
01

Especificação

Valor Mensal

HOLERITE - CLT

Subtotal

Valor Anual

R$ 2.785,00

R$ 33.420,00

R$ 2.785,00

R$ 33.420,00

8.1.1 – Cronograma de Desembolso – ( Identificar Subvenção Contrapartida )
Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0317 Conta: 2938-4

Recursos Humanos (CLT, Contrato de Estagio)
Item
01

Especificação
HOLERITE - CLT

Subtotal

Total Geral

Valor Mensal

Valor Anual

R$ 557,00

R$ 6.684,00

R$ 557,00

R$ 6.684,00

R$ 35.652,33

R$ 427.828,00
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9 – CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC (Se houver –
facultativo, indicando também, se for o caso, recursos humanos)
Especificação
Valor mensurado R$

10 – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE
Na qualidade de representante legal da OSC – Centro Espírita Luz e Caridade – Nosso Lar,
declaro, para fins de prova junto ao CEPROSOM, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste
qualquer débito de mora ou situação de inadimplência do proponente com o Tesouro Municipal ou
qualquer órgão ou entidade da administração pública que impeça a transferência dos recursos.

Limeira, 22 de outubro de 2018.

Marta Amélia Felício
Presidente/ Coordenadora Técnica

Michele Bombarda Valladares
Assistente Social
CRESS: 46032

Joseane Cerqueira Stocco
Psicóloga
CRP 06/105339
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