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1.

RESUMO DO PROJETO

Este Projeto ofertará o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
sendo parte da Proteção Social Básica, conforme previsto na Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109, de
11/11/2009, e conforme as orientações do ECA).
Terá por foco o enfrentamento da vulnerabilidade e risco social e pessoal, e
assegurará

que

os

serviços,

programas,

projetos

e

benefícios

socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de
direitos dos usuários. Será gerenciado um serviço diretamente a 200
(duzentos) crianças e adolescentes de 06 a 15 anos de idade, com prioridade
às encaminhadas pelos Serviços da Proteção Social Básica (CRAS) e
Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS), em especial:
a) Crianças atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI);
b) Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as
beneficiárias do BPC;
c) Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de
transferência de renda;
d) Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a
serviços públicos;
e) Crianças e adolescentes em situação de rua e residentes na região
atendida;
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f) Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas.para crianças e
adolescentes de 06 a 15 anos e atingindo indiretamente as famílias com este
serviço.
g) Crianças e adolescentes de famílias que venham na busca ativa.
A Associação atenderá munícipes que residam no território de abrangência do
CRAS Vila Luzita de acordo com a incidência da demanda. Articulada em Rede
aos Serviços socioassistenciais de proteção social básica e proteção social
especial, o atendimento será ofertado em todo entorno da Associação com
atendidos do município de Santo André na Vila Rica, Jardim Santo André, Vila
João Ramalho, atingindo também cruzado I e II, Jardim Irene, Guarará e
adjacências.
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV da
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO de Santo
André será ofertado no formato de oficinas de convivência diferenciadas,
realizadas no contra turno escolar com o objetivo de ampliar a participação
coletiva das crianças e dos adolescentes no espaço social. O projeto
buscaatravés das atividades desenvolvidas, propiciar questões relevantes
sobre a juventude, ligadas à responsabilidade social, comunitária e familiar.
As ações contribuirão para a construção de novos conhecimentos, formação de
atitudes e valores que reflitam no desenvolvimento integral da criança e do
adolescente, bem como a realização de ações de interação com foco na
convivência social por meio de arte-cultura e esporte-lazer.
Atuaremos com ações preventivas e educativas a contribuir para que visem
restaurar os direitos violado e interromper situações de violência qual fazem
parte do cotidiano em nosso território, utilizaremos de temas nasoficinas em
grupos de artesanato, musicalidade, literatura, informática, esporte, capoeira,
dança e teatro, vida e saúde e horta, esperando desenvolver

espaço de

convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do
protagonismo e autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses,
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demandas e potencialidades de cada faixa etária, cada um em seu tempo e
sua particularidade e individualidade.
O Valor total estimado para que este projeto se desenvolva durante o ano de
2019 é de R$ 243.047,94 de acordo com o edital.
Informamos que a Sede é própria bem como manutenção e restauração do
espaço.
Contamos com parceiros e apoiadores da sociedade civil que doam
esporadicamente valores, mão de obra e tempo para as execuções de festas e
eventos para a arrecadação de fundos como por exemplo: Bazar, Noite do
Caldo, Venda de Lasanha e a venda de objetos artesanais, para que o serviço
seja aplicado com qualidade as crianças e adolescentes na compra de
materiais pedagógicos, entre outros. Para este ano de 2019 temos um projeto
com a Salvador Arena (PROJETO ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR)já
aprovado.

2.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Associação está inserida em meio a questões sociais como a falta de
moradia digna, alto índice de criminalidade, tráfico e uso de drogas decorrentes
de violências, desemprego, trabalho infantil, falta de saneamento básico,
pobreza e vulnerabilidade e riscos sociais, entre outros problemas que afetam
diretamente as famílias e os atendidos e que fazem parte de uma sociedade
injusta e desigual.
Nesta região o déficit habitacional fará com que tenhamos um fluxo de crianças
e adolescentes vindo de outras regiões e morando em situações precárias,
como em barracos muitas vezes em área de risco e sem estrutura de
saneamento básico.
O índice de violência e criminalidade cresce nestas áreas, e as crianças e
adolescentes vivenciam situações qual não deveriam de forma e maneira
alguma fazerem parte. A realidade das comunidades que atenderemos é
diversificada em cultura, costumes, mas com afinidade em suas necessidades,
objetivos e similaridades de idéias e condições, sejam econômicas e sociais.
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A Associação pretenderá com o SCFV basear-se na necessidade individual e
particular da segurança e proteção, da familiaridade e do sentimento de
pertencimento, de que todos fazem parte de algo maior que a própria
individualidade, trabalhar o (nós) o familiar, para atingir de alguma maneira o
(outro), a comunidade. Construir através das oficinas e temas a cidadania,
valores

e

interpretações

quais

os

integrantes

valorizem

os

ideaise

características que são atribuídas ao comportamento na sociedade.
Será através das ações que formaremos cidadãos e cidadãs empoderados(as)
de seus direitos e deveres, com autonomia

3.

HISTÓRIA DA ORGANIZAÇÃO

Os Religiosos Somascos atuam no Brasil desde 1962, no resgate da dignidade
e promoção da vida da criança e do adolescente. Em Santo André a
comunidade surgiu oficialmente em 1977. Os religiosos somascos assumiram
pastoralmente a Paróquia N. S. do Rosário que contemplava na época um
vasto território periférico. O ano seguinte foi aberto um seminário que existiu
até a transferência para Campinas que se deu em 1986. Os religiosos
dinamizaram as comunidades e construíram várias capelas, creches, centros
sociais, quadra e comunidades,entre eles o atual Cultural São Jerônimo, para o
bem da população.
A instituição é uma entidade sem fins econômicos de caráter beneficente
dirigida pelos Religiosos Somascos, onde tem por finalidade atividades de
assistência e desenvolvimento social, artístico, cultural, literário e recreativo
como instrumento de enfrentamento à pobreza, defesa, proteção e promoção
da infância e adolescência em sintonia com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), com a Constituição Federal e com o Código Civil Brasileiro
(NCC). Os Religiosos Somascos são membros de uma Ordem Religiosa que
surgiu na Itália há quase 500 anos, com direito Pontifício.
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A missão da organização é defender, garantir e promover os direitos da criança
e adolescente, por meio de atividades para o enfrentamento de vulnerabilidade
social na Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Os principais objetivos é assegurar que os serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva de uma linha de
atuação com autonomia e garantia de direitos dos usuários;
Garantir a gratuidade e a universalidade, e a existência de processos
participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na
execução

em

todos

os

serviços,

programas,

projetos

e

benefícios

socioassistenciais.
A Associação é constituídade um Presidente, Diretor, Tesoureiro, Conselho
Fiscal e Econômico. É dirigida por Assembleias Ordinárias e Extraordinárias.
As experiências mais importantes que a organização acumula é o crescimento
humano daqueles que passaram por esta instituição. Estes tem desenvolvido
valores como autoestima, protagonismo, representação das emoções, das
expressões e a comunicação cultural, o desenvolvimento de competências,
habilidades, empoderamento e conhecimentos necessários a diversas fases da
vida. Contamos com apoiadores, com doações esporádicas, e a partir de 2018
fomos contemplados com a parceria da Instituição Salvador Arena para a
alimentação.
Para a sustentabilidade da Instituição temos a Sede própria e sua manutenção,
contribuição com mão de obra voluntaria na realização de eventos para a
arrecadação de fundos.
4.

ORGANIZAÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral da Entidade:
a) Executar ações que complementem o trabalho social com família,
prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a
convivência familiar e comunitária;
b) Atuar na prevenção à institucionalização e a segregação de crianças e
adolescentes, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária, bem
como promover acesso a serviços setoriais, em especial das políticas de
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assistência social, educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no
território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos;
c) Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando
trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e
os vínculos familiares e comunitários;
d) Possibilitar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação
cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários.

Objetivos Específicos:
a) Complementar as ações com a família e comunidade na proteção e
desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos
familiares;
b) Assegurar espaços de referência para o convívio comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
c) 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;
d) Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver
competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo
contemporâneo;
e) Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus
brinquedos e brincadeiras e a promoção de vivências lúdicas;
f) Contribuir para inserção, reinserção e permanência da criança e do
adolescente no sistema educacional.
As ações serão realizadas de acordo com as oficinas de artesanato,
musicalidade, literatura, esporte, capoeira, dança e teatro, vida e saúde e horta.
Esperamos desenvolver espaço de convivência, formação para a participação
e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e autonomia das crianças e
adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades de cada
faixa etária, cada um em seu tempo.
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A Associação trabalha no formato de Oficinas de Convivência diferenciadas
realizadas no contra turno escolar com atendimento de segunda à sexta-feira
das 8 às 17 horas.
O acesso para a inserção no Serviço será feito por encaminhamento do CRAS
e CREAS e busca ativa da sociedade civil. Para que o SCFV possa atender a
todos que dele necessitar, os usuários deverão ser cadastrados no Cad único e
as famílias que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social inseridas
com prioridades, ou seja, as caracterizadas como componente II.
Inserir com preferência o público prioritário definido na Resolução CIT nº.
01/2013, sem excluir do SCFV os usuários que já participam dos grupos,
mesmo que esses não apresentem perfil definido como prioritário.

Descrição e Detalhamento dos Objetivos Específicos:

Objetivos Específicos

Ações

Complementar as ações Reuniões
com

a

família

Resultados Esperados

familiares A inserção da família

e mensalmente,

grupos nas

comunidade na proteção semanalmente
e desenvolvimento de atividades

atividades,

e autonomia e geração de

com

as renda

familiar,

crianças e adolescentes famílias e os atendidos convivência

e

com

a
os

e no fortalecimento dos juntos, para trabalhar a atendidos sendo eles os
vínculos familiares;

convivência

com

as protagonistas

crianças e adolescentes compartilhar
e

seus
do

Encontro”

com os seguintes eixos
(Acolhida,

Diversidade

reconciliada,
Protagonismo
Celebração)
usuários.

todo

o

familiares. conhecimento e valores.

Trabalhar o tema central
“Cultura

de

e
com

os

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO
Núcleo Cultural São Jerônimo – Religiosos Somascos
Rua Rodrigues da Costa,10 - CEP 09170-120. Bairro Vila Rica – Santo André – SP
Telefone:11 4974-3610 Email : nucleosaojeronimo@outlook.com

Assegurar espaços de Realizações de Projetos Compartilhar
referência

para

o como

Casa

convívio comunitário e exposições
social

e

o

saber,

a potencialidades,

e

Aberta, estimular
com

o participação das famílias convívio social.

desenvolvimento

de e

das

crianças

e

relações de afetividade, adolescentes.
solidariedade e respeito
mútuo;

Possibilitar a ampliação Atividades ao entorno da Esperamos
do

universo Associação

informacional, artístico e Percussão

como momentos de Cultura,
na

cultural das crianças e Tenda
adolescentes,
como

desenvolvimento

praça, interação, autoestima e
Literária, valorização

bem participação

estimular

propiciar

dos

de usuários.

o apresentações
de convidadas pela Rede.

potencialidades,
habilidades, talentos e
propiciar sua formação
cidadã;
Estimular a participação Promoção
na

vida

pública

para

as

crianças

e

do Campeonato de Futebol adolescentes se tornem

território e desenvolver em
competências

de Que

parceria

com donos de si, cidadãos e

a Associações do território cidadãs

de

compreensão crítica da e entre as filiais da conhecimento de seus
realidade social e do Associação
mundo contemporâneo;

São direitos com autonomia

Jeronimo.Divulgação do para buscarem
Jornal São Jerônimo e e firmarem seus direitos
Graduação da Capoeira.

adquiridos.

Valorizar a cultura de Conhecer a história das Promover

o

vínculo
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famílias e comunidades famílias e elaborar o familiar com trocas de
locais, pelo resgate de Autorretrato familiar com experiências
seus

brinquedos

brincadeiras

e

e

e argila, a construção da vivências.
a boneca Abayomi, e a

E

com

promoção de vivências criação de brinquedos propostas
lúdicas;

com

materiais transmitir

reutilizáveis.

as
lúdicas,

através

de

divisões de papéis onde
caberão
responsabilidades

a

cada um, promovendo a
participação, permitindo
a todos os componentes
do

grupo

atividades

vivenciar
construindo

um novo saber coletivo,
promovendo mudanças.
Contribuir

para

a Visitas

domiciliares, Diminuir

a

evasão

inserção, reinserção e trabalho em rede com as escolar.
permanência da criança escolas
e

adolescente

sistema educacional

do

no apresentações

entorno, Contribuir no aumento
dos do

usuários nas escolas.

interesse

aos

estudos e na descoberta
de possibilidades.

4.1

METODOLOGIA

Teremos como referencial de nosso atendimento um método participativo,
significativo e vivencial, uma pratica com embasamento de Paulo Freire,
através das oficinas, que será ofertado diariamente de segunda as sextas
feiras, onde cada integrante será valorizado na individualidade, utilizando
princípios norteadores de uma intervenção social: (reconhecimento como
sujeito,

Respeito à individualidade, equidade, caráter processual das
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intervenções, integralidade da ação), resgatando ou ajudando a descobrir a sua
identidade, valorizando o potencial de cada um, considerando o atendimento
personalizado, pois, são indivíduos diferentes, requerendo diferentes recursos
técnicos,

despertando

protagonismo

por

o

meio

sentimento
de

um

de

pertencimento

entrelaçamento,

motivando

promovendo

o
um

desenvolvimento integral.
Ao efetivar as oficinassistematicamente e continuada, proporcionaremos
oportunidades de aprendizado conceituais, procedimentais e atitudinais, de
forma lúdica e dinâmica, oportunizando um espaço de dialogo e trocas de
informações, enfatizando as experiências e os conhecimentos trazidos pelas
crianças e adolescentes. Com o objetivo de que os usuários tenham
desenvolvimento e conhecimento como: o mundo da cidadania, a literatura,
linguagem áudio visual, artístico, cultural, a oralidade, ritmos musicais, valores
universais, sexualidade, higiene pessoal, sensibilidade, senso rítmico, a
criatividade, etc.
Com as ações como a casa aberta, encontro familiares, jornal interno,
utilização da quadra do CESA, Percussão na praça e noites culturais,
acolheremos, fortaleceremos os vínculos, promoveremos a sociabilidade, a
convivência, a autonomia, através destas experiências pessoais e coletivas
aumentaremos o repertorio cultural e de comprometimento com a vinculação
das pessoas e o contexto inserido.

4.2

GERENCIAMENTO DO PROJETO

O gerenciamento do Projeto será feito pela coordenação técnica, com base em
Ávila, Célia AAPCs, faremos o gerenciamento do Projeto, através de coletas de
dados qualitativa e quantitativa com definição de indicadoresde processos e
resultados, num conjunto de fatores que sinaliza ou demonstra a evolução, o
avanço, o desenvolvimentorumo aos objetivos e metas do Projeto. Buscando
articulação com a rede socioassistencial, parceiros e comunidade, pesquisas
com colaboradores e atendidos do projeto, reuniões mensais com toda a
equipe que irá desenvolver o projeto e semanal com os orientadores, liderar a
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equipe de colaboradores, ministrar e buscar formações com a equipe de
funcionários, colaboradores com temas transversais e pertinentes ao Projeto.

Currículo do profissional que vai gerenciar o projeto:
Vide Anexo IV.

4.3

RECURSOS HUMANOS

Formação
Profissional

Função

Carga

Fonte

Regime

Horária

Pagadora

Trabalhista Existente Necessário

1:Graduação.

Associação

4:Universitário.

Cultural São

2: Nível Médio

Educador Social

40 horas

Jerônimo

CLT

7

7

CLT

2

2

CLT

1

1

CLT

1

1

Associação
Cultural São
Nível Médio

Cozinheira

40 horas

Jerônimo
Associação
Cultural São

Graduação

Assistente Social

30 horas

Jerônimo
Associação

Coordenadora
Graduação

Cultural São

Técnica

40 horas

Jerônimo
Associação

Ajudante

de

Cultural São

Nível Médio

Serviços gerais

40 horas

Jerônimo

CLT

1

1

Pós Graduação

Diretor

40 horas

-

Voluntário

1

1

4.3.1

PROCESSO DE SELEÇÃO
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O processo de seleção será feito através da avaliação de currículos, entrevista
com a coordenação e diretoria, e dinâmicas de seleção.
Seguiremos de acordo com esse processo critérios estabelecidos pela
instituição para o perfil do funcionário, como:
-Escolaridade
-Residir próximo da instituição;
-Referências;
-Avaliação com questionário e relatório após os 45 dias de experiência;
-Experiência no terceiro setor como empregado ou voluntário;
-Conhecedor do que se refere a proteção á criança e adolescente;
-Demonstrar sensibilidade e interesse a questões sociais e políticas;
-Valores universais;

4.4

ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL E INTERINSTITUCIONAL

Faremos a articulaçãoInter setorial e Interinstitucional através do CRAS
Referencia Vila Luzita, como CAD Único, informações e orientações de
serviços para a comunidade. Também utilizaremos dos Serviços da Unidade de
Saúde do Jardim Irene, com o Programa Saúde da Família, com o CRAMI, e
Conselho Tutelar, prestando e ofertando palestras aos usuários.
Buscaremos unir parcerias com as Escolas Estaduais e Municipais para futuras
apresentações e estudos de casos.
O CESA Cata Preta, localizado próximo a Instituição, servirá de apoio para a
utilização do espaço, para atividades lúdicas.
Que estas articulações sejam ainda mais precisas através do CMAS, CMDCA e
da secretaria de Assistência e Cidadania, nas reuniões mensais e quando
houver necessidade.

4.5

Diante

da

AVALIAÇAO E MONITORAMENTO

complexidade

que

a

questão

social

assume

no

mundo

contemporâneo, a nossa avaliação começa juntamente com a proposta, ao
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examinar o contexto social econômico, político e social, ao qual estamos
inseridos.

Tornando-se um imperativo cívico,

sistemático,

contínuo

e

indispensável, de forma qualitativa e quantitativa, pois oferece informações
substantivas que possibilitará a execução de novas ações realimentando
decisões e opções programáticas.
Com base na efetividade, assiduidade, diários de campo, roda de conversas,
ação reflexão, registros de fatos significativos, reuniões com a equipe de
gestores e operadores do projeto, relatórios mensais, pesquisas realizadas
com os usuários e preenchimento do questionário anual de avaliação dos
serviços com as famílias, e a convivência estabelecida. Com isto realizaremos
um monitoramento sistemático das atividades e custos do projeto fornecendo
as informações necessárias, não só para o momento da avaliação final, mas
também para todos os níveis gerenciais, possibilitando o controle efetivo das
ações em sua relação com nossos objetivos, nossos prazos e nossos
resultados,

em

uma

ligação

direta

com

o

anteriormente

planejado,

possibilitando corrigir os rumos, apontando ações corretivas necessárias,
exigindo de nós um replanejamento.

4.6

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Tema: Cultura do Encontro. (2019)
Mês

Atividades

Janeiro

Dinâmicas de convivência 1º Eixo

Encontro

Fevereiro

e

crianças,

Março

vínculos.

adolescentes

Atividades Lúdicas.

familiares.

Conhecendo o espaço.

Autorretrato

Amostra de oficinas.

Familiar.

Rodas de conversa.

Construção

Jogos cooperativos.

Boneca Abayomi.

estabelecimento

Etapas

de Acolhimento

Conhecendo Técnicas de
Pintura.

Ações
com

as

e

da
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Jogos

de

Regras

de

Convivência.
Abril

Atividades lúdicas.

2º Eixo

Tenda Literária

Maio

Pesquisas para o Jornal.

Diversidade

Jornal

Junho

Construção e ensaios de Reconciliada

Jerônimo.

coreografias.

Festa: Diversidade

Canto e Coral.

cultural.

Amistosos internos.

Maratona Jerônimo.

Preparação da tenda.

Campeonatode

Jogos

cooperativos

e

documentários.

vídeo game e jogos
de mesa.

competitivos.
Construção

são

de

Comemoração dos
450

anos

da

Congregação
Somasca.
Pasquella

com

usuários e famílias.
Cine Familia.
Julho

Atividades Ludicas.

Atendimento

de

férias.
Feira
Fraternidade.

da
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Agosto

Dinâmicas que promovam 3ºEixo

Campeonato

Setembro

a

Outubro

Apresentação interna de

Basquete

Teatro.

Instituições

de

socialização. Protagonismo futebol.

Construindo

livro

parceiras.

“Memórias”

Graduação

Gincanas

Capoeira.

Brincadeiras de ruas.

Percussão

Futebol

Praça.

no

com

Parque

de

na

Pedroso.

Amostras musicais

Dia no CESA, Cata Preta.

em parcerias com o

Brincadeiras e cantigas de

Colégio São José.

rua.

Caminhada cultural

Luau

ao

Construção de Poesias.

Associação.

entorno

Festas

da

das

Crianças.
Novembro Jogos

e

dinâmicas

de 4º Eixo

Dezembro grupo.
Ensaios

Celebração
para

as

Casa Aberta
Noite Cultural.
Noite do Pijama.

apresentações.

Conhecer a Casa

Decoração do espaço.

da Palavra.

Apresentações

Festa

internas

eexternas.
Pesquisas,

Encerramento, com
através

de

Questionários.

5.

ORÇAMENTO
5.1

de

ORÇAMENTO RESUMIDO

a visita do Papai
Noel.
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Orçamento Resumido
Total Edital
(17/04/2019 a
Mensal
31/12/2019)

Total Anual
(Janeiro a
Dezembro)

Entradas
Termo de
Colaboração

R$ 28.706,45

R$ 243.047,94

R$ 344.477,40

Saídas
Despesas com
Pessoal
Contabilidade
Material de Limpeza
Alimentação
Conta de Água
Conta de Energia
Combustível
Material Pedagógico

R$ 25.560,52
R$ 1.433,33
R$ 250,00
R$ 262,60
R$ 200,00
R$ 400,00
R$ 100,00
R$ 500,00

R$ 216.412,40
R$ 12.135,56
R$ 2.116,67
R$ 2.223,35
R$ 1.693,33
R$ 3.386,67
R$ 846,67
R$ 4.233,33

R$ 306.726,24
R$ 17.200,00
R$ 3.000,00
R$ 3.151,20
R$ 2.400,00
R$ 4.800,00
R$ 1.200,00
R$ 6.000,00

Total

R$ 28.706,45

R$ 243.047,97

R$ 344.477,44

Obs: Os valores expressos na coluna “Total Edital” referem-se ao total do
período expresso no Edital de 17/04/2019 a 31/12/2019 e a coluna “Total
Anual” refere-se ao total de um ano completo (Janeiro a Dezembro).

5.2

ORÇAMENTO DETALHADO

Vide Anexo V.

5.3

JUSTIFICATIVA

DA

PROPOSTA

DE

CUSTEIO

E

DE

INVESTIMENTOS

Despesas com Pessoal:
Educador

Social:

Necessário

para

aplicabilidade

das

oficinas

acompanhamento e monitoramento dos usuários.
Cozinheira: Essencial para preparação da refeição para os usuários.

e
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Assistente Social: responsável pelo acompanhamento familiar, orientações dos
direitos das crianças e seus familiares. Elaboração de relatórios de
acompanhamento dos usuários.
Coordenadora Técnica: responsável pelo gerenciamento do projeto e emissão
de relatórios mensais para envio a Prefeitura.
Ajudante de Serviços Gerais: responsável pela limpeza do espaço.
Esse item compreende também os encargos previstos com folha de pagamento
e provisões de 13º Salário e Férias pagos anualmente.
Contabilidade: responsável pela apuração da folha de pagamento, emissão
deguias de tributos, balanços patrimoniais e relatórios financeiros.
Material de Limpeza: compra de produtos de limpeza para manter o ambiente
limpo.
Alimentação: complemento de compra de alimentos para refeição dos usuários,
o valor é baixo devido a uma parceria firmada com o Instituto Fundação
Salvador Arena onde recebemos um repasse mensal para compra de toda a
alimentação.
Contas de Água e Energia: contas de consumo mensal.
Combustível: necessário para locomoção para busca de alimentos e outras
necessidades da instituição, como compra de materiais.
Material Pedagógico: necessário para conduzir as atividades diárias dos
usuários.

5.4

Vide Anexo VI.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

