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PLANO DE TRABALHO 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE  

1.1 Nome da entidade: Obra Social e Assistencial São Lucas 

1.2 Endereço: Rua Luiz Monteiro Pinto, 143 

Cidade: São José dos Campos       Estado: SP 

CEP: 12237-240  Telefone: (12)3931-7446   FAX:  

E-mail: obrasaolucas@terra.com.br 

Site:www.obrasaolucas.wixsite.com/website  

1.3 CNPJ: 51.619.294/0001-75 

1.4 Dados Cadastrais 

Numero de inscrição no CMAS: 027                                  Municípios: São José dos Campos 

Numero de inscrição no CMDCA:  024                              Município: São José dos Campos 

1.5 Certificação CEBAS: 71000.101511/2011-57              Vigência: 2018/2023 

1.6 Finalidade estatutária 

Entidade de Assistência Social filantrópica, sem fins econômicos. 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL 
Nome do Presidente: Sebastião Tarcísio de Castro 

RG: 11.408.659.x      CPF: 977.851.488.72 

Endereço: Rua Anápolis 1000 Apto. 122 – Parque Industrial - São José dos Campos - SP 

Telefone para contato: (12) 3302.3119-(12) 99743.7449 

E-mail: tarcisiosebastião@yahoo.com.br 

 

3. OBJETOS DA PARCERIA/IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL 

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo – SCFV 

Tipo de Proteção: Proteção Social Básica 

Valor global para a execução do objeto: R$ 373.848,12 

Prazo de execução: 36 meses 

Publico alvo: Adultos de 30 a 59 anos 

- Adultos pertencentes a famílias beneficiárias de programas de transferências de Renda;  

- Adultos em situação de isolamento social;  

- Adultos com vivência de violência e, ou negligência;  

- Adultos com defasagem escolar;  
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- Adultos em situação de acolhimento;  

- Adultos vítimas e, ou vinculados a programas de combate à violência e exploração sexual;  

- Adultos em situação de rua;  

- Adultos em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiências. 

Meta a ser Financiada: 30 usuários 

Numero de grupos: 01 

Período de atendimento: das 08h00minhs às 17h00minhs 

Dias da semana: de 2ª a 6ª feira. 

Condições e forma de acesso de usuários e famílias:  

Condições: Usuários territorialmente referenciados do CRAS 

Forma: encaminhados pelos Centros de Referencia de Assistência Social ou pelos Centros de Referen-

cia Especializados de Assistência Social. 

Abrangência do serviço: Correspondera ao território de abrangência do CRAS ao qual o Grupo está 

referenciado. 

Condições de acessibilidade: A entidade possui acessibilidade com rampas para os atendimento interno 

e externo, nas salas de convivências onde são realizada as atividades e banheiros amplos, com barras 

de segurança. 

 

4. ENDEREÇO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Unidade: Obra Social e Assistencial São Lucas 

Numero de atendidos: 30 usuários 

Faixa etária: de 30 a 59 anos 

Rua: Luiz Monteiro Pinto, 143 

Bairro: 31 de Março -  Parque Industrial – São Jose dos Campos – SP – CEP: 12237-240 

Telefone: (12) 3931.7446  E-mail: obrasaolucas@terra.com.br 

 

5. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ENTIDADE 

Nome: Nelcira Rosa da Silva Lima 

CPF: 183.892.748-41 

RG: 24.686.915.x                   Órgão Expedidor: SSP -  SP  

Numero de registro profissional: 48.794 

Cargo: Assistente Social 

Telefone de contato: (12) 3931.7446 celulares: 99739.2678 

 

mailto:obrasaolucas@terra.com.br
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6. APRESENTAÇÃO E HISTORICO DA ENTIDADE 

 A Obra Social e Assistencial São Lucas, localizada à Rua: Luiz Monteiro Pinto, nº143 – Conj. 31 

de Março foi criada em 24 de Setembro de 1982, sem fins lucrativos, cujo objetivo de amparar e socor-

rer materialmente e espiritualmente pessoas com baixa vulnerabilidade de todas as idades, ambas os 

sexos, sem distinção de cor, ideologia política e credo religioso. 

 Para alcançar seus objetivos a entidade recorreu à comunidade recebendo assim o apoio da 

mesma, além de auxílio, doações e contribuições de associados. 

            Com o decorrer dos anos, a procura dos serviços prestados foi aumentando, sendo necessário 

buscar parcerias para melhorar da qualidade do trabalho desenvolvido. 

De 1986 a 1996, a Obra Social e Assistencial São Lucas desenvolveu o seu trabalho através de 

voluntários da própria comunidade, que atendia as famílias carentes, frente as suas necessidades com 

o repasse de recursos que a própria entidade dispunha. E com o aumento da demanda a Entidade fir-

mou convênio com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e foi implantado o Serviço Social, 

com o objetivo de sistematizar o desenvolvimento da mesma.                  

    A partir de então, a Entidade de caráter eminentemente filantrópico, buscou através do desen-

volvimento de seu trabalho contribuir com o processo de inclusão social, através do atendimento às 

famílias de baixa renda de nossa comunidade. 

             Até o ano de 2015, a entidade atendia 490/mês famílias através do SOSAM (Serviço de Orien-

tação Social e Apoio Material), que era a porta de entrada para o atendimento às situações cotidianas e 

emergenciais. Eram repassadas 190 cestas-básicas por mês, vale-transporte, óculos e encaminhamen-

tos diversos. Em novembro de 2015 entrou em vigor por meio do Decreto nº 16.739, este serviço de 

repasse de cesta-básica foi suspenso e transferindo o atendimento para o CRAS do território de abran-

gência. 

 Atualmente, a entidade tem como porta de entrada dois projetos voltados para o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em parceria com o CRAS da região, estando inserido 60 

idosos e 30 adultos de 30 a 59 anos, além de ser referencia do CRAS, para outras oficinas e entrega de 

leite aos usuários do programa ‘Viva Leite’. 

 

7. DESCRIÇAO DA REALIDADE 

A Obra Social e Assistencial São Lucas, localizada numa área de abrangência de atendimento 

em 15 bairros próximos, tendo em vista dois bairros de maior índice de população em situação de vul-

nerabilidade socioeconômico e risco social, usuários inseridos em programas sociais pelo CRAS da 

região. 
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A entidade desde 1996 presta serviço a esta população,  como forma de garantir seus objetivos 

de Assistência Social às famílias de baixa renda,  através do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vinculo, realizando ações intergeracionais, atividades e oficinas de artesanato propiciando vivências 

para o alcance de autonomia e protagonismo social, estimulando a participação na vida pública no terri-

tório, além de desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo 

contemporâneo.  

As atividades possibilitam o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como direito 

de cidadania, desenvolvendo conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas 

básicas, contribuindo para a inserção, reinserção e permanência dos adultos no sistema educacional e 

no mundo do trabalho. 

 

8. INFRAESTRUTURA FÍSICA EXISTENTE 
 

Área construída em 567,79 m², contendo na parte interna 04 salas para atendimento individual, 

01 sala administrativo, 01 recepção, 01 sala para armazenar doações, 01 almoxarifado, 01sala de mul-

tiuso, 01 sala de reunião, 01 cozinha com dispensa, 01 sala de convivência, 02 banheiros com vestiário 

para funcionários e 04 para usuários. Na parte externa 01 salão de convivência, 02 banheiros, 01 cozi-

nha e 01 lavanderia, corredor lateral para entrada de veículos, cobertura na entrada da recepção com 

rampa de acessibilidades. 

 

9. SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV 

 

9.1. OBJETIVO GERAL 

- Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e 

fortalecendo a convivência familiar e comunitária;  

- Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos, em especial, 

das pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;  

- Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social 

de assistência social nos territórios;  

- Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte 

e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos;  

- Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desen-

volvimento do protagonismo dos usuários;  

- Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com 

vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;  
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- Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vi-

vências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários.  

 

9. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS E RESULTADOS ESPERADOS 

Objetivos específicos Resultados esperados 

- Complementar as ações da família e comunidade na proteção e 
no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;  
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comu-
nitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, 
solidariedade e encontros intergeracionais de modo a desenvol-
ver a sua convivência familiar e comunitária;  
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e 
cultural, bem como estimular o desenvolvimento de potencialida-
des para novos projetos de vida, propiciar sua formação cidadã e 
detectar necessidades e motivações, habilidades e talentos;  
- Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonis-
mo social, estimulando a participação na vida pública no territó-
rio, além de desenvolver competências para a compreensão críti-
ca da realidade social e do mundo contemporâneo;  
- Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da formação profis-
sional como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos 
sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas;  
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência dos adul-
tos no sistema educacional, no mundo do trabalho e no sistema 
de saúde básica e complementar, quando for o caso;  
- Propiciar vivências que valorizam as experiências que estimu-
lem e potencializem a condição de escolher e decidir, contribuin-
do para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social, 
ampliando seu espaço de atuação para além do território. 

- Redução das ocorrências de situações de 
vulnerabilidade social;  
- Prevenção da ocorrência de riscos sociais, 
seu agravamento ou reincidência;  
- Aumento de acessos a serviços socioassis-
tenciais e setoriais;  
- Ampliação do acesso aos direitos socioassis-
tenciais;  
- Melhoria da qualidade de vida dos usuários e 
suas famílias.  
- Reduzir, junto a outras políticas públicas, 
índices de: violência contra a mulher; uso de 
drogas e álcool;  
- Melhoria da condição de sociabilidade dos 
usuários;  
- Redução e Prevenção de situações de iso-
lamento social e de institucionalização. 

 

 

9.3  DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS QUE SE PRETENDE ALCANÇAR COM A PARCERIA 

Através da parceria a entidade pretende contribuir com a diminuição de situação de risco e vul-

nerabilidade social da população de adultos/famílias existente no território de abrangência, assim, forta-

lecendo os vínculos familiares e comunitários, através das atividades e oficinas que são desenvolvidas 

voltadas para este publico, alem das orientações referente às políticas publicas de atendimento,  ampli-

ando os acessos dos serviços socioassistencial e de saúde, viabilizando a qualidade de vida e a pre-

venção do isolamento social e institucional destes usuários. 

     

 
9.4 METAS A SEREM ATINGIDAS  

 
Metas Quantitativas e mensu-
ráveis a serem atingidas 

Indicadores de aferição do 
cumprimento das metas 

Meios de verificação para o 
cumprimento das metas e 
avaliação dos resultados 

Prazo para o 
cumprimento 
das metas 

30 usuários de 30 a 59 anos, 
sendo:  
. 30 inseridos no Cad Unico. 

-100% dos usuários inseridos 
no CadUnico. 
- Usuário com, no mínimo, 

- Listas de presença; 
- Avaliação mensal ou a cada 
termino de atividade; 

 
 

36 meses 
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. Ter no mínimo 21 usuários 
com frequência no serviço e  
. Ter 15 destes usuários com 
participação coletivas na comu-
nidade. 

70% de frequência ao serviço.  
- 50% dos usuários com parti-
cipação em atividades coleti-
vas na comunidade. 

- Registros de fotos. 
- Relatório conforme instru-
mentais elaborados pela 
SASC. 

  
9.5. AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS E FORMA DE EXECUÇÃO 
 
 As ações serão desenvolvidas através das oficinas de artesanatos, atividades esportivas, recrea-

tivas, físicas, culturais, festas comemorativas, palestras socioeducativas, entre outras. As atividades 

serão executadas uma vez na semana com duração de três horas cada oficina, concluindo quatro ativi-

dades diferentes no mês, serão realizados uma vez na semana reunião com equipe para planejamento 

das atividades, avaliação e  relatórios. Conforme descreve o cronograma de atividades abaixo. 

 
9.6 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PROPOSTAS 

 
Ativida-

des 
Descrição da atividade Mês 

01 

Mês 

02 

Mês 

03 

Mês 

04 

Mês 

05 

Mês 

06 

Mês 

07 

Mês 

08 

Mês 

09 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

 Acolhida, triagem constru-
ção do cronograma dos 

atendimentos. 

 
x 

           

 
01 x 

Sema-
nal 

Reunião com equipe, pla-
nejamento das atividades, 
elaboração de relatórios e 
articulação com a rede de 

serviços para efetivação da 
programação das ativida-

des. 

 
 
x 

 

x 

 

X 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 
 

01 x 
Mensal 

Encontros regulares com 
atividades reflexivas e vi-

venciais dirigidas para 
adultos/ famílias e atividade 

física. ( 3hs) 

 

x 

 

x 

 

X 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

02 x 
Mensal 
Exceto 
a cada 
trimes-

tre. 

Atividades de convívio  
diversificadas através de 
oficinas de artesanato e 

atividades recreativas, es-
portivas, culturais, lazer, 

visando a interação social e 
comunitária. (3hs). 

  

 

xx 

 

 

X 

 

 

xx 

 

 

xx 

 

 

x 

 

 

xx 

 

 

xx 

 

 

x 

 

 

xx 

 

 

xx 

 

 

 

 
01 x 

Mensal 

Oficina com temas trans-
versais desenvolvido no 
grupo e atividade física. 

(3hs). 

 

x 

 

x 

 

X 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 
01 x 

 
Trimes-

tral 

Encontros comemorativos 
ou ao final de cada percur-
so envolvendo os diversos 
grupos, de familiares, pes-

soas da comunidade e 
atividade recreativa. (3hs). 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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01 x 
Sema-

nal 

Atendimento individual e/ou 
familiar e visitas domicilia-

res. 

x x X x x x x x x x x x 

01 x 
Mensal 

 
Reunião grupal 

x x X x x x x x x x x x 

 

9.7 METODOLOGIA 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo será organizado em percursos de forma planeja-

da para garantir aquisições progressivas aos usuários.  

Para alcançar esta finalidade o Serviço irá ser organizado em um grupo de 30 pessoas, garantindo a 

heterogeneidade na sua composição (racial, sexo, escolaridade, profissão, etc.) na faixa etária de 30 a 

59 anos.  

O Grupo terá um orientador social que juntamente com o técnico de referencia do CRAS, irá planejar e 

organizar as atividades semanais com duração de 3hs e uma atividade trimestral comemorativo-

coletiva.  

 Caberá ao Técnico de Referência:  

 

 

 

 

ento junto ao orientador social.  

As atividades serão  planejadas com carga horária definida conforme o cronograma, em um único ciclo 

composto por 03 módulos, construído de acordo com as orientações dos eixos do serviço. 

 

Convivência Social e Intergeracionalidade: este eixo agrega elementos ao longo do Serviço que vi-

sam o desenvolvimento de sociabilidade, estimulando vivências coletivas, o estar em grupo em relação 

com o outro, privilegiando a convivência intergeracional, de modo a fortalecer os vínculos familiares e 

comunitários e prevenir riscos sociais como a segregação e o isolamento.  

 

Participação Cidadã: este eixo visa o desenvolvimento de potencialidades que resultem na sua atua-

ção crítica, protagônica e transformadora na vida pública, no exercício de uma cidadania ativa, criadora 

de novos direitos, de novos espaços participativos e comprometidos com a democracia. A formação 

para a cidadania supõe a sensibilização e o desenvolvimento da percepção dos usuários sobre a reali-

dade social, econômica, cultural, ambiental e política em que estão inseridos.  
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Mundo do Trabalho: define-se como um processo vital e educativo que contribui para potencializar sua 

existência autônoma e a sua cidadania. Não visa à qualificação profissional, mas o desenvolvimento de 

valores e habilidades que estruturam a vida em sociedade. Propõe a incorporação da dimensão subjeti-

va e fonte de realização pessoal e de autoconhecimento. Valoriza a atividade humana, diferenciando-a 

da forma histórica do trabalho assalariado.  

 

TEMAS TRANSVERSAIS:  

 

 

 

 

 

 

 

Os encontros regulares: são constituídos por atividades reflexivas e vivenciais realizadas uma vez na 

semana, visa o desenvolvimento de potencialidades que resultem na sua atuação crítica, protagônica e 

transformadora na vida pública. A participação cidadã, visa a formação para a cidadania, a sensibiliza-

ção e o desenvolvimento da percepção dos usuários sobre a realidade social, econômica, cultural, am-

biental e política em que estão inseridos.  

 

Os encontros mensais: caracterizam-se por momentos comemorativos como: festa de carnaval, pás-

coa, junina, dia da família, dia da criança, entre outros, tendo como o fechamento de uma atividade. 

Estes encontros também são realizados passeios como uma atividade realizada extra muro, com parti-

cipação de pessoas da comunidade que visam também favorecer o convívio, culturais e recreativos.  

 

Atividades de convívio: são livres diversificadas e desenvolvidas semanais, que visam à interação 

social dos integrantes no grupo com a comunidade, através de atividades de artesanato, recreativas, 

esportivas, culturais e de lazer, privilegiando a convivência intergeracional, de modo a fortalecer os vín-

culos familiares e comunitários e prevenir riscos sociais como a segregação e o isolamento, visando a 

convivência social e intergeracional do grupo. 

 

As Oficinas: visam aprofundar  temas transversais   do eixo, desenvolvido no grupo,   utilizando uma 

carga horária maior que os encontros semanais, abrangendo atividades durante uma manhã ou uma 

tarde, com duração de 03 horas uma vez no mês. Para estas oficinas buscamos profissionais da comu-
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nidade para abordar o tema especifico, que serão  organizados e planejados para atingir objetivos de-

terminados, envolvendo todos os participantes do grupo. 

Os participantes dos grupos irão participar do planejamento das atividades de convívio e oficinas, exer-

citando assim seu poder de escolha e decisão, favorecendo o fortalecimento de sua autonomia e prota-

gonismo.  

O percurso formativo é organizado em três módulos. São eles:  

Módulo I – Convívio  

Módulo II – Participação Cidadã  

Módulo III – Mundo do Trabalho  

 

Módulo I: Convívio  

Neste módulo ocorre a valorização da singularidade e da pluralidade dos usuários, suas necessidades, 

seus desejos e modos de ser, frente a sua condição socioeconômica e cultural, bem como suas formas 

particulares de interagir com os pares; a família e o meio social tornam as formas de sociabilidade dos 

usuários, prioridade para o desenvolvimento de ações socioeducativas.  

Nas relações interpessoais os usuários desenvolvem a capacidade de ouvir o outro, de expressar, de 

exercitar a flexibilidade e a tolerância diante das diferenças, bem como de mediar conflitos, negociar e 

identificar interesses comuns, construir consensos, criar, projetar e assumir compromissos e atitudes 

fundamentais para a construção de um processo socioeducativo, que prioriza a construção de vínculos 

e o trabalho coletivo.  

Desta forma, o convívio se dá por meio de encontros, de conversações e de fazeres, caracterizado por:  

Escuta: Estratégia que cria uma ambiência e um clima em que a história do outro é ouvida tanto co-

mo realização quanto processo que constituiu o sujeito que fala, portanto pertencente a uma lógica 

temporal não cronológica.  

Escolhas: Estratégia que fomenta responsabilidade e a reflexão sobre as motivações e interesses 

envolvidos no processo.  

Tomada de decisão sobre a própria vida e de seu grupo: Estratégia que fomenta a capacidade de 

responsabilizar-se, de negociar, de compor, de rever e de assumir uma escolha.  

Dialogo na resolução de conflitos e divergências: Estratégia que permite o aprendizado e o exer-

cício de um conjunto de habilidades e capacidades de compartilhamento além do engajamento num 

processo resolutivo ou restaurativo.  

Reconhecimento de limites e possibilidades das situações vividas: Estratégia que objetiva anali-

sar as situações vividas e explorar variações de escolha, de interesse, de conduta, de atitude, de en-

tendimento do outro.  
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Escolher e decidir coletivamente: Estratégia complexa que fomenta e induz atitudes mais coopera-

tivas como resultantes de análise da situação, explicitação de desejos, medos e interesses; negociação, 

composição, revisão de posicionamento políticos e capacidade de postergar realizações individuais.  

Aprender e ensinar horizontalmente: Estratégia que permite construir nas relações lugares de auto-

ridade para determinadas questões, desconstruindo a perspectiva de autoridade por hierarquias previ-

amente definidas.  

Reconhecer e nominar suas emoções nas situações vividas: Estratégia que permite aprender e 

ter domínio sobre os sentimentos e afetações agregando vigor no enfrentamento das situações que 

disparam sentimentos intensos e negativos numa pessoa e/ou em um grupo.  

Reconhecer e respeitar a diferença: Estratégia que permite exercitar situações protegidas em que 

as desigualdades e diversidades podem ser analisadas e problematizadas e por fim descoladas das 

diferenças permitindo que características, condições, escolhas e objetivos sejam tomados em sua raiz 

de diferença e não a partir de um juízo de valor hegemônico.  

 

Módulo II: Participação Cidadã  

A formação para a cidadania possibilita a sensibilização e o desenvolvimento de percepção dos usuá-

rios sobre a realidade social, econômica, cultural, ambiental e política em que estão inseridos, especi-

almente, sobre a condição adulta, a apropriação dos direitos de cidadania e o reconhecimento de seus 

deveres; o estimulo ao desenvolvimento de práticas associativas e de formas de expressão e manifes-

tação de interesses, visões de mundo e posicionamento no espaço público.  

O registro e a sistematização individual das vivencias e aquisições de conhecimentos para a construção 

de um projeto orientador da trajetória de vida e profissional do usuário, contribuindo na construção e 

elaboração do Projeto de Vida. Esta elaboração é essencial para auxiliar nos ganhos de desenvolvimen-

to do usuário atendido, e, ao final de seu acolhimento no serviço obter o resultado esperado com as 

seguintes aquisições:  

ão sobre seus direitos civis, políticos e socioassistenciais;  

i-

vem;  

 AIDS, gra-

videz na adolescência e uso de drogas, desenvolvendo práticas de autocuidado e do cuidado com o 

outro;  
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sabilidade em relação ao grupo familiar e a comunidade;  

 

deveres;  

u-

almente transmissíveis e gravidez precoce.  

 

Modulo III: Mundo do Trabalho  

O trabalho é um dos elementos que possibilitam a estrutura da identidade, uma vez que cria espaços de 

pertencimento social, e ainda organizador de práticas sociais especificas de caráter histórico e cultural, 

por meio das quais se constroem as condições de existência em sociedade.  

Nesta perspectiva, o trabalho socioeducativo a ser realizado com os usuários contribui identificar o tra-

balho, suas concepções e suas relações, destacando sua importância na construção da história da so-

ciedade, compreendendo: Trabalho e Ocupação; Etapas e Processos do trabalho; Empreendedorismo e 

Cooperativismo; Organização do trabalho e da produção.  

Assim, trabalhando as competências necessárias às atividades de comunicação, raciocínio lógico e 

matemático, segurança e inclusão digital.  

Assim, neste modulo, é possível, ao seu termino, que o usuário tenha adquirido:  

• Aprendizado de técnicas de gestão e tomada de decisão;  

• Raciocínio lógico e capacidade de abstração;  

• Maior iniciativa, sociabilidade e liderança;  

• Maior capacidade de lidar com problemas novos, criatividade e inovação;  

• Princípios de ética profissional;  

• Desenvolvimento da consciência crítica e da capacidade argumentativa;  

• Reconhecimento de interesses e aptidões de formação profissional;  

• Inclusão tecnológica.  

 

 

10. ESTIMATIVAS DE DESPESAS 

 

 

 

 

EQUIPE DE TRABALHO 
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Ativida-
de 

Car-
go/ 

Fun-
ção 

Qua
nti-
da-
de 

For
ma 
de 

con-
tra-
ta-
ção 

For
ma-
ção 

Car
ga 
Ho-
rá-
ria 
se-
ma-
nal 

 

Salário 
Mensal  

Encar-
gos 

FGTS, 
13°, Fé-
rias, 1/3 
Férias, 

PIS.  

Passes 
urba-
nos 

Resci-
sões 
traba-
lhistas 

Cesta 
básica  
Ticket 

Refeição / 
Alimenta-

ção 

Custo 
Total 

Mensal 

Custo Total  
36 Meses 

Acompa-

nhar 

usuários 

nas ofici-

nas. 

Orien-

tador 

social 

01 
 

CLT Su-
pe-
rior 

20 
hs 

1.477,75 424,15 00,00 93,59 322,46 2.317,95 83.446,20 

Docu-

mentos 

burocrá-

ticos. 

Auxi-

liar 

Admi-

nistra-

tivo 

01 CLT Téc
nico 

20 
hs 

805,00 231,05 00,00 50,98 322,46 1.409,49 50.741,64 

Acompa-

nhar 

Usuários 

do pro-

grama. 

Assis-

tente 

Social 

01 CLT Su-
pe-
rior 

30 
hs 

3.105,00 891,20 180,40 196,65 644,92 5.018,17 180.654,12 

 Total 03    5.387,75 1.546,40 180,40 341,22 1.289,84 8.745,61 314.841,96 

 

SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICO 

A entidade não possui este serviço com pessoa física. 

 

SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA FÍSICA 

A entidade não possui este serviço com pessoa física. 

 

Material de consumo 

Material Atividade  
 

Valor total 
(mensal) 

Valor total 
(36 Meses) 

Alimentação Alimentação para os usuários nas atividades R$ 240,00 R$ 8.640,00 

Material Escritório Material de uso geral para relatórios dos usuários e 
administrativos 

R$ 200,00 R$ 7.200,00 

Material Limpeza Material p/ Limpeza dos ambientes e higiene. R$ 80,00 R$ 2.880,00 

Material Descartável Descartáveis para eventos com os usuários. R$ 80,00 R$ 2.880,00 

Materiais Oficinas Material para oficinas diversas. R$ 259,06 R$ 9.326,16 

Total  R$ 859,06 R$ 30.926,16 

 

CUSTOS INDIRETOS  
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Necessários à execução do objeto: 

Item Valor mensal Valor 36 Meses 

Internet R$ 70,00 R$ 2.520,00 

Telefone R$ 270,00 R$ 9.720,00 

Água R$ 150,00 R$ 5.400,00 

Luz R$ 290,00 R$ 10.440,00  

TOTAL R$ 780,00 R$ 28.080,00 

 

PAGAMENTOS EM ESPÉCIE 
 A entidade não realiza nenhum pagamento em espécie. 
 

QUADRO SINTÉTICO DAS DESPESAS 

Despesas 
 

Total mês Total 36 meses 

Recursos Humanos  R$ 5.387,75 R$ 193.959,00 

Encargos  R$ 3.357,86 R$ 120.882,96 

Material de Consumo  R$ 859,06 R$ 30.926,16 

Custos Indiretos  R$ 780,00 R$ 28.080,00 

TOTAL  R$ 10.384,67 R$ 373.848,12 

 
VALOR GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULO (SCFV) – ADULTO DE 30 A 59 ANOS EM 36 MESES R$ 373.848,12 
 
 
10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

 
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês  4 Mês 5 Mês 6 

R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 

Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 

         

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês  16 Mês 17 Mês 18 

R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 

Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 

R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 

  

Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês  28 Mês 29 Mês 30 

R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 

Mês 31 Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36 

R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 R$    10.384,67 
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11. MONITORAMENTO E CONTROLE  

O monitoramento e controle, será realizado através de instrumentais de lista de presença e de 

avaliações mensais/semestrais referente à satisfação dos usuários em relação às atividades/ações, 

cumprimento da meta, cumprimento dos objetivos, cumprimento das ações e participação dos beneficiá-

rios nas atividades. 

 

12. DECLARAÇÃO  

Na qualidade de representante legal da OSC proponente, declaro, sob as penas da lei, que a entidade 

apresentou as prestações de contas de valores repassados em exercícios anteriores pela Administra-

ção Pública municipal direta e indireta, que foram devidamente aprovadas, não havendo nada a regula-

rizar ou valor a ressarcir.  

 
 
São José dos Campos, 10 de dezembro de 2018. 
 
 
                                                                                    
 
 
 

_________________________________ 
Sebastião Tarcísio de Castro 

Presidente 
Obra Social e Assistencial São Lucas 

 


