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PLANO DE TRABALHO 2019   

1 – DADOS GERAIS DA OSC  

 Nome: Associação Limeirense de   Cuidado e Carinho - ALICC  

CNPJ:  01.181.142/0001-65   

Endereço: Major Antonio Machado de Campos, 74 CEP: 13484-315  

Bairro: Jardim Piratininga  Ponto de Referência: Tiro Guerra  

Telefones: (19)3404-3232 E-mail da Organização: atendimento@alicc.org.br 

Página web: www.alicc.org.br Cidade: Limeira  UF: São Paulo  

 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA OSC (PRESIDENTE / DIRETOR) 

Nome: Rita de Cássia Schiolin Ruschel  

Nº do CPF: 095.745.698-02 Nº do RG/Órgão Expedidor: 17.669.569-2 

Cargo: Presidente  Mandato de diretoria: Março 2018/Março 2020 

Endereço: Av. Joinvile, 390 – R. Flor de Liz, 257 CEP: 13484-144 

Bairro: Jardim dos Ipês Cidade: Limeira  UF: São Paulo 

Telefones: (19)3441-3962 E-mail: servicosocial@alicc.org.br 

 

3 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 

Nome: Cintia Priscila Treft 

Área de Formação: Assistente Social  
Nº do Registro no Conselho Profissional: 

CRESS – SP 31973 

Telefone do Técnico:(19)3404-3232 E-mail do Técnico: Servicosocial@alicc.org.br 
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4 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

Os trabalhos da ALICC iniciaram em 1996, data oficial de sua fundação. Surgiu da iniciativa e determinação 

de duas amigas, que, motivadas, abraçaram a causa da inserção social de famílias vulneráveis portadoras 

de câncer nosso município e região. 

A Ata da Constituição e posterior Estatuto foram devidamente registrados com a qualificação de uma 

sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, apoiada num tripé de sustentação, com objetivo atender 

as famílias através da assistência social, educação e a prevenção. Realizamos campanhas de prevenção e 

informação: Campanha Seja uma Gota de Esperança, Outubro Rosa e Novembro Azul.  

Composta por pessoas voluntárias, sem remuneração, que dedicam à entidade, parte de seu tempo. A 

entidade conta com parcerias sendo: 

 Secretaria Municipal de Educação; 

 Secretaria Municipal de Saúde; 

 Ceprosom – Centro Promoção Social Municipal de Limeira. 

Considerando-se a grande demanda, no atendimento ás famílias locais abrangendo as zonas urbana e rural, 

o trabalho assistencial tornou-se restrito aos munícipes de Limeira.  

Associação Limeirense de Cuidado e Carinho possui registros: 

 Utilidade Pública Municipal e Estadual; 

 Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS; 

 Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS; 

 Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE; 

 Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – SDES; 

 Cadastro Estadual da Vigilância Sanitária – CEVS. 

No ano de 2017 a entidade passou por um processo de Reorganização e Reestruturação interna de acordo 

com a legislação vigente do Marco Regulatório do Terceiro Setor com uma nova frente de trabalho; Sendo 

caracterizado como Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV - para adultos e idosos 

ofertados de acordo com a Resolução nº 109, de 11 de Novembro de 2009 sendo subsidiado com o convenio 

municipal do órgão gestor - Ceprosom. A entidade oferta atividades socioeducativas planejadas, baseadas 

nas necessidades, interesses e motivações de seus usuários, incentivando a participação social, o convívio 

familiar e comunitário e trabalhando o desenvolvimento do sentimento de pertença e identidade.  

Estamos referenciados ao Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Central – Marilena Pinto 

Ramalho, onde participamos das reuniões de rede, temos articulações entre os CRAS, encaminhamentos 

quando se faz necessário e contatos são via telefone. 
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Horário de funcionamento da OSC: 07h30 ás 17h00 

Dias da semana: Segunda a Sexta-feira  

Média de atendidos no último semestre/2018 em todos os Serviços: 1650 atendimentos,   

sendo frequências em diversas vezes na semana. 

Atuação Social - Amplitude de atendimento da organização (serviços não contemplados por 

este plano) 

Descrição do Serviço Periodicidade N° de atendidos Média de atendimento mensal 

Atendimento 

Multidisciplinar aos 

usuários do município 

Limeira 

Segunda a Sexta 

07h30 ás 14h00 
312 275 

 

Parcerias 

Instituição Parceira Tipo de atividades Público atendido 

- - - 

 

Campanhas e eventos 

Campanha/evento Finalidade Período 
Previsão de 

público 

Outubro Rosa 
Prevenção e orientações sobre o câncer 

de Mama 

01/10 a 

31/10/2019 
População geral 

Campanha Escolar Palestras Educativas e Prevenções Ano Todo  

Alunos de toda 

Rede de Ensino 

Limeira 

 

Recursos 

Recurso Valor R$  

Tele doações R$ 357.063,00 
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5 – SÍNTESE DA PROPOSTA 

5.1 – Nível de Proteção Social- Serviço/Programa/ Projeto executado  

 

Proteção Social Básica 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  

5.2 – Justificativa da Proposta  

 

As famílias que buscam o serviço apresentam muitas vezes vulnerabilidades sociais, vindo de forma 

espontânea como também através de busca ativa, impulsionadas pelas fragilidades de vínculos que se 

apresentam na maioria das vezes com problemas advindas de outras políticas, como dificuldade habitacional, 

relacional, de saúde, emprego formal e ou informal, com pouca ou nula renda. 

Através do Cadastro Único existe 27.367 famílias inscritas dentre as quais: 12.938 encontram-se em extrema 

pobreza ( per capita familiar de até R$ 85,00), 2.008 famílias em pobreza( per capita familiar entre R$ 85,00 

e R$ 170,00); 5.359 famílias de baixa renda (per capta familiar entre R$ 170,00 a meio salário mínimo) 7.062 

com renda per capta acima de meio salário mínimo; Pertencentes a essas famílias há um contingente de 

32.541 indivíduos na faixa etária 30 a 59 anos,  sendo 8.304 famílias em extrema pobreza, 1.849 famílias em 

pobreza, 5.999 famílias baixa renda e 4.928 acima de meio salário mínimo. (Conforme dados de outubro 2018 

do cadastro único). 

Ao longo dos anos a OSC atende usuários vulneráveis atingindo respostas significativas com o retorno dos 

mesmo nos atendimentos e nas propostas trabalhadas. 

A entidade faz 02 anos que propõe a ofertar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, 

para faixa etária de 30 a 59 anos, de modo a garantir o desenvolvimento das potencialidades dos usuários e 

suas famílias, favorecendo assim o seu convívio social e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, assegurando espaço de referência para o convívio grupal e de relações afetivas. 

Com o fortalecimento do Serviço de Convivência se formou o Coral sendo um grupo intergeracional onde nele 

frequentam também integrantes do mesmo convívio familiar, propiciando trocas culturais e de vivências entre 

o grupo, desenvolvendo o sentimento de pertença e de identidade estimulando e potencializando a condição 

de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social.  

5.3 – Abrangência da Proposta  

 

Abrangência Municipal.  

5.4 – CRAS/CREAS de Referenciamento  
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Centro de Referência da Assistência Social – Marilena Pinto Ramalho – CRAS- Central  

5.5 – Objetivo Geral da Proposta  

 

Contribuir para o desenvolvimento da autonomia, da sociabilidade e do fortalecimento de vínculos sociais e 

familiares, prevenindo situações de vulnerabilidades e risco social. 

5.5.1 – Objetivos Específicos da Proposta  

 

 Propiciar vivências a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo 

 Oportunizando acesso as informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o 

desenvolvimento do protagonismo dos usuários e sua autonomia. 

 Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e 

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

5.6 – Público Beneficiário  

Usuários com vulnerabilidade social e seus familiares. 

 

5.6.1 – Perfil do Público Beneficiário Direto  

Usuários de 30 a 59 anos  

 

5.6.2 – Forma de Acesso do Público Beneficiário 

Demanda Espontânea e Busca Ativa  

 

5.7 – Meta de Atendimento Mensal (informar a quantidade de pessoas que serão atendidas mensalmente 

no Serviço/Projeto)  

 

Grupo Nº de atendidos Dias da Semana Carga horária semanal 

I 25 Terça-feira 02 horas 

II 25 Sexta-feira 01h30 horas 

Total de atendidos 50 

 

5.7.1 – Demanda Reprimida / Lista de Espera  

- 

5.7.2 – Atendimento da demanda reprimida  
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- 

5.8 – Período de execução do Objeto proposto:  

Início: 15/01/2019    Término: 20/12/2019 

 

5.9 – Metodologia e Abordagem para Execução do Serviço/Projeto  

 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 30 a 59 anos executado na OSC tem como 

metodologia no âmbito da Proteção Social Básica - Política da Assistência Social, a oferta de forma 

continuada com foco no desenvolvimento das potencialidades e o fortalecimento dos vínculos familiares, 

sociais e comunitários da função protetiva, preventiva e proativo. 

O Serviço prevê práticas de forma articulada e planejada, as quais visam promover o diálogo, troca de 

experiências, processos de valorização e reconhecimento, escuta, produção coletiva, experiências de 

escolhas e tomada de decisões coletivas, individuais e o reconhecimento e nomeação das emoções nas 

situações vividas.  

O trabalho é ofertado ao grupo de forma que haja a valorização de suas potencialidades, efetivando mediante 

variadas ações socioeducativas lúdicas, visando o atendimento às diferentes necessidades do grupo, o qual 

se organiza seguindo os eixos norteadores: Convivência Social, Direito de Ser, Participação, Autonomia e 

Liderança, utilizando como estratégia à cultura, esporte, lazer e artesanato. Prevê também a Orientação 

psicossocial e atividades intergeracionais as quais são organizadas em 02 grupos na faixa etária de 30 a 59 

anos totalizando 50 usuários, estendendo o convite das oficinas e reuniões aos familiares em concordância 

com objetivo especifico trabalhado, essa atividade com a família será realizado 01 x ao mês a cada 02 meses 

na sexta-feira.  

O grupo conviver acontece no período matutino ás sextas das 8h30 às 10h00 e no período vespertino ás 

terças das 14 h às 16h, totalizando uma carga horária de 03h30 semanais.  

A Avaliação e Monitoramento será realizada através de Reuniões de equipe e com o grupo de atendidos para 

avaliação do Serviço, relatório circunstanciado e encaminhamento de R.M.A. e outros ao setor de Vigilância 

Socioassistencial.  

Em relação a Capacitação ela se dará de forma permanente e continuada através da formação de grupo de 

pesquisa e estudos, a participação de cursos ou eventos decorrentes ofertados pela Rede Socioassistencial, 

a qual constitui-se de ação articulada e integrada entre as diversas organizações. 
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Grade de Atividades do Serviço 

 

Grupo I Grupo II  

Visita domiciliar 

Elaboração de relatório 

Atividade Intergeracional 

Encaminhamento 

Acolhida 

Planejamento  

Oficina de Musica  

Registro 

Reunião com a família  

Atividade no território municipal (OSC, 

Prefeitura, eventos). 

Visita Domiciliar 

Acolhida 

Planejamento 

Registro 

Reunião com a família  

Atividades sócio educativas 

Oficinas culinária  

Elaboração de relatório 

Encaminhamento 

 

 

 

 

 

Dados quantitativos e/ou 

a periodicidade e/ou 

frequência da atividade 

Recursos materiais utilizados 
Meios de Registro e 

Verificação 

Terças-Feiras das 14h às 

16h 

Sextas-Feiras das 08h30 

às 10h 

Semanal 

 Data Show 

 Materiais de Papelaria 

 Matérias para artesanato 

 Caixa de Som 

 Matérias e gêneros 

alimentícios para oficina 

culinária 

 Relatórios, 

 Reuniões 

 Sistemática, 

 Lista de frequência, 

 Fotos, 

 Depoimentos e 

 Aplicação de 

questionários 
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6 – CAPACIDADE INSTALADA 

6.1 – Equipe de Profissionais Atuantes no Serviço/Programa/Projeto  

Formação 

Profissional 

Função no 

Serviço/Progra

ma/Projeto 

Nº de 

horas/semanal  

Vínculo 

Empregatício 

Valor da 

Remuneração 

Mensal 

(líquido) 

Fonte de 

pagamento 

(Ceprosom, 

Entidade, outro) 

Serviço Social 
Assistente 

Social 
30 h CLT R$ 2.120,00 

Ceprosom/Entidad

e 

Psicologia  Psicóloga  30 h CLT R$ 2.120,00 
Ceprosom/Entidad

e  

Ensino Superior  Recepcionista 40 h CLT R$ 1.200,00 
Ceprosom/Entidad

e 

Ensino 

Fundamental  
Serviços Gerais 40 h  CLT R$ 823,00 

Ceprosom/Entidad

e 

Ensino Médio Oficineira  02h 
Prestadora de 

serviço  
R$ 600,00 Entidade 

6.2 – Estrutura Física:     ( X   ) Própria            (    ) Cedida             (    ) Alugada             (    ) Outros  

 

6.3 – Instalações físicas (informar o número de cômodos existentes na instituição e quais são as principais 

atividades realizadas em cada espaço):  

Cômodo Quantidade Tipo de atividades desenvolvidas no espaço 

Auditório  

 
01 

Reunião com famílias; 

Reunião de rede socioassistencial 

Atividades socioculturais; 

Outras. 

Recepção 01 - 

Sala Serviço Social 01 Atendimento Individual  

Sala Psicóloga 01 Atendimento Individual 

Cozinha 01 Preparo e manipulação dos lanches  

Sala de Espera 01 - 

Banheiros 02 Adaptados 
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6.4 – Equipamentos Disponíveis (informar os tipos e a quantidade de equipamentos existentes na instituição que 

poderão ser utilizados durante a execução do objeto) 

 

Tipo de Equipamento Quantidade 

Cadeira universitária 30 

Máquina fotográfica 01 

Computadores 03 

Impressora 01 

Data Show 01 

Toca CD 01 

 

 

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)  

 

 Relatórios periódicos. 

 Mediante a execução do serviço, os usuários e familiares participam diretamente, manifestando suas 

necessidades para o planejamento das atividades. 

 Reuniões sistemáticas, 

 Registro de frequência  

 Questionários  

 Registro de Ocorrências Cotidianas  

 Certificação do ISO 9001/2015 
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7.2 – Cronograma Físico de Execução do Objeto 

Objetivos Específicos Atividades Resultados Esperados 
Indicadores de 

Monitoramento 

Propiciar vivencias a 

compreensão crítica da 

realidade social e do 

mundo contemporâneo 

 Dinâmica de Grupo 

 Vivências 

Reflexivas 

 Oficinas culturais 

 Reuniões 

 Encontros 

socioeducativos 

 Palestras 

  

 Contentamento, nas 

interações do grupo 

 Grupo Participativo 

 Organização do 

planejamento familiar 

e do grupo 

 Trocas de 

Experiências 

Vivencias 

  

 Parceiros oficineiros 

 Prontuários 

 Lista de Presença 

 Fotos e vídeos 

Oportunizando acesso 

as informações sobre 

direitos e sobre 

participação cidadã, 

estimulando o 

desenvolvimento do 

protagonismo dos 

usuários e sua 

autonomia 

 

 Dinâmica de Grupo 

 Vivências 

 Oficinas de 

Artesanato, 

culinária 

 Escuta 

 Acolhida  

 Roda de Conversa 

 

 

 

  

 Dinâmicas diversas 

trabalhando e 

atendimento individual 

e coletivo 

 Melhorar a 

convivência diária 

intra e inter pessoal 

 Praticas lúdicas, 

recreativas com 

abordagens de 

diversas temática de 

acordo com a 

necessidade do grupo 

  

 Depoimentos 

 Relatórios, 

 Reuniões 

Sistemática, 

 Lista de frequência, 

 Fotos, 

 Depoimentos e 

Aplicação de 

questionários 

 

Favorecer o 

desenvolvimento de 

 

 

 

 

 

 Parceria com 

grupos da Ceprosom 
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atividades 

intergeracionais, 

propiciando trocas de 

experiências e vivencias, 

fortalecendo o respeito, 

a solidariedade e os 

vínculos familiares e 

comunitários 

 Oficinas 

 Vivências 

 Encontros Sócio 

Educativos 

 Coral 

 Auto estima/ autonomia 

 Roda de Conversa 

 

 

 Participação dos 

familiares nas 

atividades 

 Técnicas de canto e 

apresentações no 

território e demais 

entidades 

 Comprometimento com 

a execução da proposta 

desenvolvida 

 Melhorar a convivência 

intra e inter pessoal  

nas apresentações 

intergeracionais 

 Relatório 

circunstanciado 

trimestral 

 Assiduidade 

  

 

8 – APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS  

       NATUREZA DA DESPESA GASTO MENSAL 

(R$) 

GASTO Em 18 

MESES R$  ESPECIFICAÇÃO   

Material de Consumo /Alimentação  R$ 1.666,67 R$ 30.000,06 

Recursos Humanos R$ 3.333,34 R$ 60.000,12 

Encargos Sociais - - 

Serviços de Terceiros Pessoa Física R$ 277,78 R$ 5.000,04 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 277,79 R$ 5.000,22 

Tarifas (água, energia elétrica, telefone) - - 

   

TOTAL  (R$) R$ 5.555,58 R$ 100.000,44 
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8.1 – DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (Mensurar o valor para cada 

item)  

8.1.1 – Cronograma de Desembolso – ( Identificar Subvenção  Municipal, Estadual, Federal) 

 Banco:                                                     Agência:                                        Conta: 

Material de Consumo 

Item Especificação Valor Mensal Valor Anual 

    

    

Subtotal   

Recursos Humanos (CLT, contrato de estágio) 

Item Especificação Valor Mensal Valor Anual 

01 Assistente Social R$ 2.120,00 R$ 25.440,00 

02 Psicologia  R$ 2.120,00 R$ 25.440,00 

03 Recepcionista R$ 1.200,00 R$ 14.400,00 

04 Serviços Gerais R$ 823,00 R$ 9.876,00 

Subtotal  R$ 75.155,00 

Encargos Sociais (INSS, FGTS, IRRF) 

Item Especificação Valor Mensal Valor Anual 

    

    

Subtotal   

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

Item Especificação Valor Mensal Valor Anual 

    

    

Subtotal   

Serviços de Terceiros Pessoa Física 

Item Especificação Valor Mensal Valor Anual 
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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$ 

  

  

  

  

  

  

  

 

    

Subtotal   

Tarifas (água, energia, telefone) 

Item Especificação Valor Mensal Valor Anual 

    

    

Subtotal   

Total Geral   
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Limeira, 24 de outubro de 2018 

 

 

 

 

 

 ______________________________                                                ______________________________ 

   Rita de Cássia Schiolin Ruschel                                                       Cintia Priscila Treft   

   Representante Legal                                                                          Responsável Técnico                                            

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS. 

 

10 – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE  

Na qualidade de representante legal da OSC – ALICC – Associação Limeirense de Cuidado e Carinho, 

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. 


