
$)E 
- 	

Paco Municipal "Prof' Judith de Oliveira Garcez" 

DEPARTAMENTO DE 	 Secretarla Municipal de Governa e Admlnistracao 
ADMINIsTRAcA0 

ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 

/ 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis-SP 



I'refeitura Municipal de Assis 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

PIANO DE TRABAIHO 

SERVIO DE CON VIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ADOLESCENTES DE 15 A 17 

ANOS 

PR0TEcA0 SOCIAL BASICA 

I. DEsCRIçAO DA REALIDADE QUE SERA OBJETO DA PARCERIA 

a) OBJETO 

0 objeto do presente piano é propiciar o fortalecirnento da autonornia e cidadania aos 

adolescentes. Favorecer oportunidades de aprendizagem e de reflexo sobre seus projetos de 

vida, focando na proteçäo integral. Envolver as famIiias em processo de responsabilizaco e 

fortalecimento dos vmncuios. Possibiiitar prticas voitadas ao protagonismo juvenii. 

0 serviço visa atender cerca de 100 adolescentes que cumprern ou cumpriram medidas 

socioeducativas envolvendo-os em urn processo de inclusäo social, de eiaboração de novas 

condutas e autonornia, adolescentes da comunidade de Assis, em vulnerabilidade social e as 

famulias dos adoiescentes atendidos e dos internos de Assis na Fundaço Casa. 

b) DIAGNOSTICO 

0 rnunicIpio de Assis j6 avançou na construco das poilticas ptblicas referentes a 

infância e juventude, mas continua enfrentando muitos entraves, causados por conquistas 

lentas e pontuals, se comparadas corn a realidade ágil da violência organizada. Para isso, tern 

sido precioso o envolvimento dos conselhos municipais, entidades sociais, prograrnas e 

projetos municipais, gestores, técnicos das várias areas profissionais, universidades, ógaos/ 

pübiicos e de cidadaos. 
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Torna-se relevante oportunizar aos adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas a ampIiaço de serviços e possibilitar atividades mais pertinentes ao 

protagonismo juvenil, desenvolvimento pessoal, social, cidadania, criatividade, participaco, 

aprendizagens e convivência corn outros adolescentes a urn de proporcionar a reflexão sobre 

seus atos e facilitar o processo de desenvolvimento, de amadurecimento e autonomia. 

II. DEscRlcAo DAS METAS E DAS ATIVIDADES 

METAS 

1 	- 	 Disponibilizar 	100 	vagas 	de 	atendirnento 	aos 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativas 

e/ou em situacôes de vulnerabilidade social; 

2 - Atender corn açôes socioeducativas os adolescentes 

em 	oficinas, 	passeios, 	eventos 	de 	protagonizacão 	e 

eventos culturais locais; 

3 - lnserço das famIlias nas rodas de conversa no 
Atividades a serem 

território do CRAS de sua area de abrangência; 
desenvolvidas 

4 - Oferecer oficinas corn foco na prestacão de serviços a 
comunidade, 	corn 	aprendizagens 	e 	produçöes 	para 

entidades ou outras instituicöes socloassistenclais; 

5 - Visar o trabalho em rede; 

6 - Capacitar a equipe técnica e oficineiros a firn de 

oferecer condiçôes sobre tematicas 	relacionadas 	aos 

adolescentes e suas famIlias; 
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Ill. PREVISAO DA RECEITA E DAS DESPESAS 

0 referido recurso financeiro presente no Piano de Trabalho é: 

' 	Federal: R$ 60.000,00 

Conforme Decreto n 2  7.788, de 15 de Agosto de 2012, artigo 42  inciso I: "Os recursos de 

que tratam os incisos I, IV e V do caput seräo transferidos, de forma regular e automática, 

diretarnente do FNAS para os fundos de assistência social dos Estados, do Distrito Federal 

e dos MunicIpios, independente da celebração de convênio, ajuste, acordo, contrato ou 

instrurnento congênere, observados as critérios aprovados pelo CNAS, a vista de 

avaliaçöes técnicas periódicas, realizadas pelo Ministérlo de Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome". 

Objeto Mês 
Repasse Mensal 

Federal 

Despesas de Recursos 

Humanos 

Disponibilização 

delOOvagas 

para atender 

Janeiro R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Fevereiro R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Marco R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Abril R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Maio R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Junho R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Juiho R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Agosto 
adolescentes  

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Setembro R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Outubro R$ 5,000,00 R$ 5.000,00 

Novembro R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Dezembro R$ s.000;oo R$ 5.000,00 

TOTAL R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 	4 
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IV. FORMA DE EXECUcAO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS 

0 atendirnento da equipe é pautado em urn processo de refIexo - ação que 

parte do principio de que cada adolescente tern sua própria representacão e 

cornpreenso do mundo; corn isso, oportuniza a aquisicão de novos 

conhecirnentos e valoriza a questho da autonomia para a vida, exigindo uma 

postura ativa do adolescente na construção da sua cidadania. 

> Para fortalecer os vinculos familiares, a familia deve ser envolvida no processo a 

fim de contribuir nos resultados. 

A prática para o desenvolvimerito das acOes propostas pela Entidade dever 

seguir as seguintes preconizaçäes: "Proteco Integral, Pessoa em 

desenvolvimento e sujeito de direitos e Atendimento personalizado". 

V. DEFINIcA0 DOS PARAMETROS A SEREM (JTIUZADOS PARA AFERIçAO DO 

CUMPRIMENTO DAS METAS 

A avaliaço consiste em urn processo de análise, prtica e objetivos para observar se os 

serviços estho em conformidade ao processo de desenvolvimento dos adolescentes. Através de 

reuniôes corn a equipe que propicie uma análise do direcionamento do projeto, compromisso e 

motivação dos envolvidos. 

Ressalta-se a importância de analisar Os Relatórios Mensais e acompanhar a frequência 

dos adolescentes, bern como verificar o n ,ei\çre reincidentes. 

£Naçtir Blefari de Almeida 

Secret 	unicipal de Assistência Social 
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