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Exearção dcs Servíços §ocioassisencíais a crimça e dole§€entes

DE§CRIçÂO EO PROJETO

Janeiro/2023 Dezembro/2023

TDENflFTCÂçÃO IX) OSIETO: O proieto consütui-se em fortalecirrcnto da rede de Proteção Social Biisica por meio da colaboração
entre a administração pública e a grganização da Sociedade Civii para a manutenção e apoio a fim de complementar os Serviços de
Convivência e FortalecirneÍlto de Vínculos - SCFV no Projeto CASE.

O projeto CASE, Centro Assistencial e Sócio Educativo, tern por objeüvo assegurar o desenvolvímento e proteção integral das
crianças e adoíescentes em situação de vulnerabilidade social, garantindo seus direitos fundamentais, possibilitando o
desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades básicas, a fim de prepará-los p?râ compreender e enfrentar o mundo.

O trabalho é desenvolvido em parceria, através da Legião da Crue, e a Prefeitura Municipal de jaguarão, através da
Secretaria de desenvolvirnento social e habitação- 0 projeto atende ãtualmente 1OO crianças de 97 a 17 anos e realiza suas
atividades em turno inverss a escola, através de atividades de reforço escolar, recreativas e esportivas, artesanato, teatro, músicâ,
dança, produção de hortaliças, marcenaria, panificação e culinária em geral.

JUSTIFICATIVA DÀ PBOPOSTÀ: O Proieta CASE complemenfa os serviços no âmbito da assistêncía social, sendo referenciado aos
Centros de Referência da Âssistência Social - C&AS do município de JaguarãolRS, e, portanto, integrante da Rede de Serviços de
Proteção Social Básica, destinados a crianças e adolescentes. 0 Projeto atua de forroa proativâ na prevenção das situações de
vulnerabilidade e risco social, executando o Serviço de Csnvivência e Fortalecirnento de Vínculos - SCFV no município, desenvolvendo
ações de caráter protetivo e preventiyo, pâra um público de 1OO (cem) crianças e adolescentes de 07 a 18 anos incompletgs, em
turno inverso ao da escsla, que se encontrãrn em situação de risco e vulnerabilidade social, corn precário acesso a renda e a serviços
públicos.

O trabalho realizado no Projeto visa à rnelhoria da situação vivencíada pelas crianças e adolescentes, dando-lhes a oportunidade de
formarern-se cidadãos capare§ de transforrnarem sua realidade. Nesse sentido, o Projetc, não somente contribui para a melhoria de
vida das crianças e adolescente§, corÍlo também, de toda a sociedade, bem corno materializa o disposto em texto legal no que se
refere à garantia dos direitos e deveres da criança e do adolescente.
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EO PRoSrroronúa ur xecuçÃo c*s Ârvtt,ÀtrÊsl!âgrÃs

n esmas.

r meta de atendimento é de r.ú0 {cenr} rrianças e adorescentês, em turno inverso ae da escola, do município de JaguarãolRS' o
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5. RÊCURSOS HUMANOS

JORNADA DE

TRABALHONÂ rNsTlTUlÇÃ0

TRABALHAATRIBUPERFILNs

PROF

CARGO

40hs

sernãnais
5imai plarejar e executar §

escolar, bi levantar e interPretar

dados relativos à realidade de

cada criança; c) definir,

operacionalmente, 95 cb.letivos a

serem alcançados com cada

criança; d) selecionar e organizar

forrnas de execução - situações

de experiências; e) definir e

utiliaar formas de aYaliaÇão; f)

rea{izar sua ação

cooperativamente corfl os demai§

colegas da Projeto; h) atender a

solicitações, elaborar Plano

estatégico de ação luntamente

conr a SDSH, a Coordenadora do

prsjeta e a PsicoPedagoga

reforço
Snsiro Tácnicoe/*u
Superior- Flexibi§dade,

paciôncia e Pro atividade"

Esx pro*ssÍonal deve e=tar

sÊrírpre atualizando seus

conhecin*entos, alÉm de

possuir habilidades Para

€íIsinêr {Gsã d&rersoç

mÉtedss

o3Monitores

40hsSimZeia pela segurança do

nas dependências da escala,

inspecíonando seu

rürílpqrtarylentg, orie§têndo

sobre regras, Procedimentos,

regimento escolar e

cumprimento de horários e

crganiza 0 ãmbiente escolar'

aluno
Ensrino fundanrental ou

rnedio" Ter aPtidão e Perfil
para a tareÍa

ü1lnspetor de alunos

40hs5in'tResp.o*sável Pela higienização e a

conservação de llrdos os
o2

profi:sior':al precísa raber
Enslno fundarnental. LsseZelador

De senvclvirr-renio 5oe íai Habitaçã+ atravás de visitas de monitorame n to
o P rojeto 9e ra acompanliado e avalíads pela Secretaria de

Canselho tut*niciPa! de Assistênci* Social CMÀS e pe lo Conse ho

a n a lise d e re latório de atividades, alérn d* 5er fiscatizado pelo

!lunicipal de Direitos das Crianças e dos Àdolescentes -COM*tCA'
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semanais
ãmbi€fitet do Projeto'

a varrição e lavagem. iauagern de

vidraças, ren'roção de

iixo, limPeza de basiheircs, salas

de aulas, àreà externâ as auias e

área externa em geral, retirar Pó,

iouçal-

Ele realÍza

ccnfiável, ágil na htlra de

executãr as tarefus,

caprichoso, conhEcimento

eri'l Píoduto§ de limPeza,

organizado e ateÍrto aos

rrlelhores horárics de

êxecutar cada tarefa,

trabaihar em equipe,

40hs

semanais
5im

as prepôro das refeições, cafe da

rnanhã, almoço, cefe da tarde e

1*ntar, exÊc!"itai- PreParações

cuii*árias sirnPles, fazer o

cozimento de legurnel, verduras

e f,rutas, Pr§PÂrêr s*brernesas,

rJççes, lanches e seladas entre

<l#trt>s e orgarilza o nraterial de

üabaihoealimPexae
l:igie*ização da cozinha"

re i*cisnadasflealiza ativídadesEnsin* nroédis. Esse

prof!ssional Precisa ter

habilidades ctrlinárias,

orga*ização. criaÍjvidade e

çapricha.

Cozinheiras

4Ohs

semanais
5im

predial, tânto d0 Projeto Case

quanto da SDSH, confeccronar

rnateriôl Para oficinas infantis,

auxitiar Prefessores ern

atividades de marcenaria em que

as crianças Possarn ParüciPar'

Responsável Pela manutençãe
Ensino ftrndamentai,

Habllidades, cofthecirnent*

do rnaterlal a ser utilirada.

conhecinlento e técnicas

Fara usos das rnáquinas de

marcenaria, criatividade e

organieação.

01h4arce neiros

4Un5

semanais

5imTelar peta seguraaçe do

teceber enctrne*das e

adnrin*strar as trsrre§Scndôrlcias;

Cnrylunicar a c«rd*nador snbse

prGhlf rírÊ5, fl slYlo repârs§

tÉcnicas; 4udar na nnareut*nçã*

dc jard{*r.

local;
Enslno fundame*tal"

Respansável, inte rEssado

cort cs cuidadçs do Prédio

e seturanç4, csnfiávei'

0LCaseire

40hs

semanais
Sirn

Dar :uPorte adrninistrativo nas

áreas de adnrinistraçãc tanto dô

SDSFi quanto da l-egião dacruz,

recursos humanos, financeiro e

lcgística. Esses profis§ionâis tratam

dos processos burocráticos das

parcerias nas mais diversas áreas,

auxiliarrdo as famílias ref eren ciadas

ao {râs csm filhss no Pro.ieta

Ensino rrxidio ou suPerior'

Profissionat organizado,

responsável, dinârl.lico'

rnetódico, Prático con': bea

escrita.

ov"Auxiliar

Administrativos

40hsSim&tuô t6m Ptra*eian**ntr e

execuçã* dcs de
$Éível Superlor- Fr*flssianal

pruetivo, +rgamiradr,
01Csordenadora
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pÊr'fil dÊ tiderarrça,

crnfi abilid ade, dir:ãnirico,

iágíi, pratico nas ações,

afi ni.dade rorr'l crianças,
perfi! técnic*
rcaheçimeltt na área de
*ducação infantíl e ss*iai.

intêrêÇãe sosial. Êealiaa o
planejar*e*to e exeruçãc de
açSes, de ac*rdq: ço.rn a

dernand* da 5B5Fi e o
crôriogrârâ de atividades.

#pera*iemalira eveí?tü§, Êfirsüs e
p*lestras- Ác*rnpanha e avalia
çs rezultadns d*s ações

executadas, 0ríenta e organiza

âs pessúas e*voluldas no
prcietc.

semanals

[quipe Técr:ica 01 Ftrrmaçã* §uperl*ro
profiesi*nal de áre* a fiírt
ccm e obje,ta d* Preieto

"Acornpamlmnmntp das

atiuidades d*envolvidas,
monrpanhantenro do
desenvrhriryento int*gral das

crianças * ad*le:centes,
mr*rpa*harrrent* Íand{i*r
q*and* n*ce:sáric,
*r*ntpanhan:ents e execxção
d+s trahalhos atranés das Cras

Sirn 40hs

semanais

0ficineiros o3 Ensino TÉcnico ou 5uperior
FlexiLriiidade, paciência e
pro atividade. Êsse

prcfissi*r:al deve estar
§empre atualiernd* seus

s*nhecÍynEnt*s., aiérn de
possuir habilidades para

*nsi*ar dança, música,

çuli*ária, aff€§ãnêãos e
oiltrÕ§.

Desenvolver atividades, oficinas
de accrd* cônr a sua habilídade e

demanda do pr*ieto-

Sirn

lndicador Físico Duração
Meta Etapa

Fase

Especificaçãa

Unidade Quant, lnício Término

10ü 1.i. Manter equipe pêra ãtendimenlo de
crianças e adolescentes

Empresa segurãnça da traballro

UN 15 Janeirç,/2023 Dezembro/2023

L00 1.2 Alimentaçãa rJiária, café da rnanhã, airnoço,
café da tarde e .iantar. Alirnentação para

festas e evêntes em datas cornemorativas
pãra âs crianças. Materíal de limpeza.

I lÀr Janeiro/2ü23 Dezembro/2023

d

De acordo

com a

demanda e

acerto de

prestação de

serviço

CRONOGRAM* DE EXECUçÂO
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-0ü 12. Aquis!ção de nrateriaÍ de expediente,
equioamentos e materiais permanentes

essenciais à consecução do objeto e serviços
de adequação de espaço físico, desde que

necesrários à instalação tJos referidps
equipamentos e materiais"

I tÀ, o1 Janeir"o/2023 Dezenrbro/2023

100 1.4 Pagarnento de serviços csntáheis. ur,! o1 ianeiro/2023 Dezembrol2023

100 1.6

Pequenos r€pâros hidráulicas, eÍétricos,
portas, janelas e paredes, reposição de

vidros, chaveiru" manutenção de
equipamentas" lcuças sani&irias.

e Luz ur§ 01 Janeiro/2Q23 Dezembro/2023

í§atureza da Despesa

Código Especificação Mensal Anual

Contribuições, Pagamento de pessoal contratado e
prestadores de serviço.

Obse rvaç§o: Ca[c ulado na Re rn uneração me*sal :

salárío, F6T5, INSS, pl§, insalubridade. férias

Fagarnent* de pessoal, referente ap mÉs de
Oi:tubro. §ern**er*çso cçrr saláric. FGTS, li,ü§S, pls,

13" salário.

Ernpresa de sen*içus de Medicína e Segura*ça da
Trahaihs

Rs47"000,00

R$s10,CI0

R$s64.ooo,oo

R§25.ooo.oo

R56.120,00

diária, café da manhã, almoço, cafe da
tarde e jantar. Âlimentação para festas E eventos efl",r

datas ccmemorativas pôra as crianças.
Feyereiro a deeemLrro

Alirnentôção

R§ 8.CI00,00 Rs 96.000,oCI

de expediente, equiparne*tas e
materiaís perrnânentes essenciais à consecuçãt do

objeto e serviços de adequação de espaço físice, desde
que necessárias à írrstalação dos referidos

equiparnentos e rnaleriais"

Aquisição de nraterial Rs5§0.00 R56.000,00

Fagamento de serviços c*ntábeis-

RS 1.62s,00 B5 19.500,00
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e LUz

Pequenos reparüs hidráulicos, elétricos, portês, janelas

e paredes, rep+siçãs de vidros, chaveiro, manutençãú

de equipamentos, iouças sânitáíiãs.

R5 2"ü00,00 R$24.000,00

TOTAL 8§s9"635,00 Rs74O,620,Oo

CRONOGBÁMA DE DE§EM§OLSO (R§ 1,SO}

CONCEDENTE

Meta Ja*eira Feuereira Marçê Abrit klaic lunho

fi.55S.635,0ü É§s9"635,0ü .635,ú0 .635,00 R$59.635,üi)

Julho fussto Setembra Gutubro lrloyembro üezembro

R§59"635,0§ §$59.635,Oü Ê$5e.635§B fi$84.635,00 R$5§.635,üü q559"635,0S

Na qualidade de repres*ntante legal do prcponente, declar* para fins e para efeitos seb as penas da lei, que inexiste qualquer debito

ou situação de inadimplência, que inrpeça a transíerêneia de recursos *riundos de dotaç&es c*nsignadcs fio orçamento do Municíp io

na forma deste Plano de Trabalho.

Jaguarão, 05 de dezembro de 2022.

Duarte de Paiva

Presidente

APRO\,AçÂO PELO CSSCETIEHTE

Jaguarão.05 de dezembro de 2&I2.

llg it";,,r1.^lt|''4ut6

S:r.rri e,".4.,{'-iü

§ra. Renata Termesana os cruz

gua rã0Secretária de Desenvolvimento Socia! e Habitação Prefeito Municipal de

D€CrÂRAçÃO

Sr.


