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& Prefeitura Municipal de Assis 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

PLANO DE TRABALHO 

SERVIO DE CON VI VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ADOLESCENTES DE 15 A 17 

PR0TEçA0 SOCIAL BASICA 

I. DEscRIçAo DA REALIDADE QUE SERA OBJETO DA PARCERIA 

a) OBJETO 

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

adolescentes. Favorecer oportunidades de aprendizagern e de reflexão sobre seus projetos de 

vida, focando na proteço integral. Envolver as famIlias em processo de responsabilização e 

fortalecimento dos vInculos. Possibilitar práticas voitadas ao protagonismo juvenil. 

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

socioeducativasenvolvendo-os em um processo de inclusão social, de elaboração de novas 

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

famIlias dos adolescentes atendidos e dos internos de Assis na Fundaço Casa. 

b) DIAGNOSTICO 

0 municIpio de Assis já avancou na construço das poIIticas pibIicas referentes a 
infância e juventude, mas continua enfrentando muitos entraves, causados por conquistas 

lentas e pontuais, se comparadas corn a realidade agil da violência organizada. Para isso, tern 

sido precioso o envolvimento dos conseihos rnunicipais, entidades soclais, programas e 

projetos municipais, gestores, técnicos das várias 6reas profissionais, universidades, órgos 

püblicos e de cidados. 
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Torna-se relevante oportunizar aos adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas a ampliação de serviços e possibilitar atividades mais pertinentes ao 

protagonismo juvenil, desenvolvirnento pessoal, social, cidadania, criatividade, participação, 

aprendizagens e convivência corn outros adolescentes a fim de proporcionar a reflexo sobre 

seus atos e facilitar o processo de desenvolvimento, de amadurecirnento e autonornia. 

II. DEscRlcAo DAS METAS E DAS ATIVIDADES 

METAS 

1 	- 	 Disponibilizar 	100 	vagas 	de 	atendimento 	aos 

adolescentes em cumprimento de medida socloeducativas 

e/ou em situaçôes de vulnerabilidade social; 

2 - Atender corn açöes socloeducativas os adolescentes 

em 	oficinas, 	passeios, 	eventos 	de 	protagonizaco 	e 

eventos culturais locals; 

3 - 	 lnsercäo das farnIlias 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 
cornunidade, 	corn 	aprendizagens 	e 	produçoes 	para 

entidades ou outras instituiçöes socioassistenciais; 

5 - Visar o trabaiho em rede; 

6 - Capacitar a equipe técnica e oficineiros a fim de 

oferecer 	condiçöes 	sobre 	temáticas 	relacionadas 	aos 

adolescentes e suas farnIlias; 
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lii. 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 4 2  inciso I: "Os recursos de 

que tratam Os InCISOS I, IV e V do caput serão transferidos, de forma regular e automtica, 

diretamente 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 

instrumento congênere, observados os critérios aprovados pelo CNAS, a vista de 

avaliacöes técnicas periódicas, realizadas pelo Ministérlo de Desenvoivimento Social e 

Combate a Fome". 

Objeto Mês 
Repasse Mensal 

Federal 

Despesas de Recursos 

Humanos 

Disponibiiizaço 

de 100 vagas 

adofescentes 

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 
para atender  

R$5.000,00 R$5.000,00 

Agosto 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$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

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

> 0 atendimento da equipe é pautado em urn processo de reflexão - aço que 

parte do principlo de que cada adolescente tern sua própria representaço e 

compreensão do mundo; corn isso, oportuniza a aquisico de novos 

conhecimentos e valoriza a questo da autonomia para a vida, exigindo urna 

postura ativa do adolescente na construção da sua cidadania. 

> Para fortalecer os vInculos familiares, a famIlia deve ser envolvida no processo a 

firn de contribuir nos resultados. 

> A prática para o desenvolvimento das açöes propostas pela Entidade deverá 

seguir as seguintes preconizaçôes: "Proteção Integral, Pessoa em 

desenvolvirnento e sujeito de direitos e Atendirnento personalizado". 

V. DEFINIçAO DOS PARAMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIçAO DO 

CUMPRIMENTO DAS METAS 

A avaIiaço consiste em urn processo de análise, prática e objetivos para observar se os 

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

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

motivação dos envolvidos. 

Ressalta-se a importância de analisar os Relatórios Mensais e acornpanhar a frequencia 

dos adolescentes, bern como verificar o nürr)'é?ode reincidentes. 

I4adij Blefari de Almeida 

Secretária MLinicipaI de Assistência Social 
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ANEXO II 

REPASSES AO TERCEIRO SETOR 
CADASTRO DO RESPONSAVEL - TERMO DE c0LAB0RAçA01FOMENT0 

ORGAOIENTIDADE PUBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
ORGANIZAcAO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAçAO FILANTROPICA NOSSO LAR 
TERMO DE COLABORAçAOIFOMENTO No 1012018 
OBJETO: Disponibilização de 100 (cern) atendimentos a adolescentes que cumprern ou 
cumpriram medidas socioeducativas envolvendo-os em urn processo de inclusao social, de 
elaboração de novas condutas e autonomia. 

Nome José Aparecido Fernandes 

Cargo Prefeito 

CPF 004.959.018-90 
Rua Luis Carlos da Silveira, no 345 Endereco(*) 
Vila Orestes 

Telefone 018-3302-3300 

e-mail josenandes©hotmail.com  
(*)Nâo  deve ser o endereco do Orgao e/ou Poder. Deve ser o endereco onde poderá 
ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

Responsável pelo atendimento a requisicöes de documentos do TCESP 

Nome Felipe Ramos Siqueira 

Cargo Contador 
Endereco 	Comercial 	do 
Orgao/Setor Av. Rui Barbosa n° 926 

Telefone/Fax 18-3302-3300 

e-mail pmacontab@femanet.com.br  

LOCAL e DATA: Assis em,0LY.L\J9JwJ\-e_/201 8. 
RESPONSAVEL: 

tUra de 

Av. RuiB 	

Contador CRC 1 
Prsfe 

Jost 	DO FERNANDES 
Municipal 
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ANEXO III 

REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIENCIA E DE N0TIFIcAcA0 

TERMO DE c0LAB0RAçA0/F0MENT0 

ORGAO/ENTIDADE PUBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 

0RGANIzAcA0 DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ASSOCIAçAO FILANTROPICA 
NOSSO LAR 

TERMO DE C0LAB0RAçA0/F0MENT0 No 10/2018 

OBJETO: Disponibilização de 100 (cern) atendirneritos a adolescentes que cumprern ou 
cumpriram medidas socioeducativas envolvendo-os em urn processo de inclusão social, de 
elaboração de novas condutas e autonomia. 

ADVOGADO(S): (*) 

Na qualidade de Orgão/Entidade Püblico(a) e Organizacao da Sociedade Civil Parceira, 
respectivamente, do Terrno acima identificado, e, cientes do seu encarninhamento ao 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgarnento, damo-nos por 
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos Os atos da tramitaçao processual, ate 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e 
nas formas legais e regirnentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que 
couber. 

Outrossirn, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisães que vierem 
a ser tornados, relativarnente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
de conformidade corn o artigo 90 da Lei Complernentar no 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

LOCAL e DATA: Prefeitura Municipal 

ORGAO/ENTIDADE PUBLICrefeitji 
se  

E-mail institucional. g 
Nome e 

E-mail pessoal s 	s@hotrnaiLcom 
Assinatura 

- 

Assis, 0 ) I 	 /2018. 

-Miiiiva1 Ass is 

sp.gov.br  

OI3GAN1ZAAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Filantrópica Nosso Lar 
.Nme e cargo: Elisete Lourenço Yoshida - Presidente 
E-mail institucionaj.af.nosslar 	aiLco 
E-mail pessoal: - 
Assinatura: 	,\ 	i 
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