
PLANO DE TRABALHO DE 2017 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA
INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO (sede)
1.1. Nome da Instituição: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOÃO VIANNEY

(SEDE)

1.2. Endereço: RUA: Macaraí nº 305, Complemento: casa

Bairro:  Vila Cura D Ars   CEP:  13045-515

Site: www.vianney.com.br

E-mail da instituição: vianney@feac.org.br

Fone da instituição: 1932760677

1.3. Vigência do mandato da diretoria atual: de: 02/01/2015   até: 30/12/2016

Nome do Representante Legal: APARECIDO TAVARES GOMES

RG: 9299052   CPF: 778.188.498-15 Fone:  Cel:  

1.4. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ: 46.104.071/0001-35

            Atividade econômica principal: Serviços de assistência social sem alojamento

            Atividades econômicas secundárias: 

1.5. Identificação

            1.5.1. Entidade de Assistência Social - de Atendimento

            1.5.2. Sede:     Número da inscrição no CMAS: 43 E  Município: Campinas

1.6. O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº 12.101 de 27 de novembro de

2009, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7237 de 20/07/2010. - SIM

1.7. Certificação

CEBAS  Vigência: 

1.8. Finalidade Estatutária

REALIZAR AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ATENDIMENTO DE FORMA

CONTINUADA, PERMANENTE E PLANEJADA, ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS, EXECUÇÃO DE PROGRAMAS OU PROJETOS E CONCESSÃO DE

BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OU ESPECIAL, DIRIGIDOS ÀS FAMÍLIAS

E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE OU RISCO SOCIAL E

PESSOAL; DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS POR MEIO DE

ESTÍMULOS A LEITURA, ESPORTE, ARTE E CULTURA, CONTRIBUINDO PARA A

FORMAÇÃO CIDADÃ E PROTAGONISMO DOS BENEFICIADOS.

2. Unidade Executora
2.1. Nome: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOÃO VIANNEY (SEDE)

2.2. Endereço: RUA: Macaraí nº 305, Complemento: casa

Bairro:  Vila Cura D Ars   CEP:  13045-515
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Fone da unidade executora:  1932760677   FAX:   

E-mail da unidade executora: vianney@feac.org.br

Nº CNPJ:  46.104.071/0001-35   Data de Abertura no CNPJ:  07/01/1970

CONTA BANCÁRIA PARA COFINANCIAMENTO CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO:

Banco: Banco do Brasil S.A. - Ag: 3553-X - CC: 9.106-5

2.3. Benefícios - Taxas e tributos: 

Isenções - Cessão de imóveis: 

2.4. Imóvel onde funciona o Serviço é: Cedido

2.5. A unidade executora fica aberta quantas horas por semana: 40 horas

2.6. Quantos dias da semana a unidade executora funciona? 

Segunda-Feira, Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-Feira, Sexta-Feira

2.7. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO/PROGRAMA/BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE

CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

2.8. Nº de Registro no CMDCA: 009

2.9. Responsáveis 

COORDENADOR TECNICO

Nome Completo: Maria Aparecida Vilela

CPF: 004.908.958-75

RG: 9859321   Número do Registro Profissional: 17585

Telefone para contato: 1933420529 CEL: 19997049729

Email: social@vianney.com.br

RESPONSAVEL PELA EXECUCAO

Nome Completo: Elânia Fátima Souza Alves

CPF: 733.037.806-25

RG: 34.207.083-6 Número do Registro Profissional: 30684

Telefone para contato: 1932766597 CEL: 19983334841

Email: servicosocial@vianney.com.br

RESPONSAVEL PELA PRESTACAO DE CONTAS

Nome Completo: Sônia Aparecida Tofoli Alves

CPF: 119.362.548-32

RG: 18.169.390-2 Número do Registro Profissional:

Telefone para contato: 1932791132 CEL: 19991566495

Email: setoradm@vianney.com.br

3. Detalhamento do Serviço
3.1. Descrição da Realidade - Objeto da Parceria 

O trabalho é realizado na região sul do município de Campinas e as famílias que nos

procuram, estão em situação de vulnerabilidade decorrente da pobreza, privação e/ou
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fragilização de vínculos afetivos e sentimento de pertencimento social ou alvo de

discriminações diversas. De acordo com o PMAS/2014-2017, a população de Campinas

está estimada em 1.144862 mil habitantes, sendo que a região sul possui 286.100

habitantes, no qual 26,4% estão em vulnerabilidade alta. Além disso, 27% dessas famílias

são beneficiárias do Programa Bolsa Família.

De acordo, como Relatório de Informações Sociais do Município de Campinas, Vigilância

Sócioassistencial, as faixas etárias com maior número de pessoas alfabetizadas vão de 10

a 59 anos, ou seja, a população com 60 anos ou mais apresenta baixos índices de

alfabetização, apontando a necessidade de política educacional, como por exemplo, EJA,

e, ou atividades socioeducativas em centros de convivência.

A instituição está credenciada no CMAS no âmbito do Serviço de Proteção Social Básica,

executando o serviço socioassistencial tipificado denominado Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos que, de acordo com a Resolução CNAS nº 109/2009, visa

garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida,

complementando o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de

risco social e deve ser  realizado em grupos da seguinte forma: - 15 a 17 anos, objetiva o

fortalecimento da convivência familiar e comunitária e contribuir para o retorno ou

permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de

atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação para

o mundo do trabalho. Além de contribuir para a construção de novos conhecimentos e

formação de atitudes e valores que reflitam no desenvolvimento integral do jovem,

promovendo a inclusão digital. As intervenções devem valorizar a pluralidade e a

singularidade da condição juvenil e suas formas particulares de sociabilidade; sensibilizar

para os desafios da realidade social, cultural, ambiental e política de seu meio social; criar

oportunidades de acesso a direitos; estimular práticas associativas e as diferentes formas

de expressão dos interesses, posicionamentos e visões de mundo de jovens no espaço

público.  - 18 a 29 anos, no qual encontra-se descrito na Resolução CNAS nº 13/2014, visa

o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, na proteção social, assegurando

espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de

relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo. Contribuir para a ampliação do

universo informacional, artístico e cultural dos jovens, estimulando o desenvolvimento de

potencialidades para novos projetos de vida, propiciar sua formação cidadã e vivências

para o alcance de autonomia e protagonismo social. Possibilitar o reconhecimento da

formação profissional como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o

mundo do trabalho e competências específicas básicas, além de propiciar vivências que

valorizam as experiências que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir,

estimulando a participação na vida pública. - 30 a 59 anos, no qual encontra-se descrito na

Resolução CNAS nº 13/2014, objetivando o fortalecimento de vínculos familiares e

comunitários, desenvolvendo ações complementares assegurando espaços de referência

para o convívio grupal, comunitário e social e de relações de afetividade, solidariedade e
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encontros intergeracionais. Contribuir para a ampliação do universo informacional, artístico

e cultural, estimulando o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida,

propiciar sua formação cidadã e detectar necessidades e motivações, habilidades e

talentos, propiciando vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social,

estimulando a participação na vida pública, além de desenvolver competências para a

compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo. Possibilitar o

conhecimento e o reconhecimento do mundo do trabalho como direito de cidadania e

competências específicas básicas e contribuir para a inserção, reinserção no mundo do

trabalho e no sistema de saúde básica e complementar, além de propiciar vivências que

valorizam as experiências que estimulem a condição de escolher e decidir, ampliando seu

espaço de atuação para além do território. - idade igual ou superior a 60 anos, que

encontra-se descrito na resolução CNAS nº109/2009 como aquele que tem por foco

contribuir no processo de envelhecimento saudável, na melhora da autoestima e de

sociabilidades, no fortalecimento de vínculos familiares e comunitário e na prevenção de

situações de risco social. A intervenção social deve estar pautadas nas características,

interesses e demandas dessa faixa etária e considerar que a vivência em grupo, as

experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a valorização das experiências

vividas que constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social.

3.2. Objetivos 

Objetivo Geral: 

Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de

experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e

comunitários, proporcionando assim um serviço de prevenção social com espaços de

acolhimento, escuta e convivência destinado as pessoas em seus diferentes ciclos de vida;

Objetivos Específicos:

- Assegurar vagas para os usuários dos serviços de acordo com a Resolução CIT nº

01/2013 e a Resolução CNAS nº 01/2013: trabalho infantil; vivência de violência e/ou

negligência; fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos; em situação de

acolhimento; em situação de isolamento; em situação de abuso e/ou exploração sexual; em

cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; egresso de medidas

socioeducativas; com medida de proteção do ECA; Usuários em situação de rua;

vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência; Usuários beneficiados com

Programas de Transferência de Rendas e BPC;

- Estimular o protagonismo através do acesso a informação sobre direitos de cidadania;

- Fomentar a participação dos usuários no controle Social do SUAS;

- Fortalecer a função protetiva da família, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e

comunitários;
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- Assegurar espaço de convívio grupal, Intergeracional, familiar e comunitário e o

desenvolvimento de relações de afetividade, sociabilidade, solidariedade e respeito mútuo. 

- Oportunizar o acesso às informações sobre direitos, deveres e cidadania, como forma de

despertar sua participação efetiva nos espaços comunitários;

- Propiciar atividades abordando questões relevantes sobre a juventude, contribuindo para

a construção de novos conhecimentos e formação de atitudes e valores que reflitam no

desenvolvimento integral do jovem;

- Contribuir para a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos  usuários

bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades e capacidade para novos

projetos de vida, autonomia e protagonismo social;

- Contribuir no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e

de sociabilidades, estimulando motivações e potencialidade para novos projetos de vida e

oportunizar acesso às informações sobre benefícios para a terceira idade.

3.3. INFRAESTRUTURA FÍSICA EXISTENTE 

. Laboratório de informática; 

. Sala para os grupos de vivências; 

. Sala para o lanche; 

. Cozinha; 

. Banheiros; 

. Recepção; 

. Sala administrativa; 

. Sala Técnica; 

. Almoxarifado.

. 15 computadores; 1 geladeira; 1 forno elétrico; 1 fogão cooktop; 25 cadeiras universitárias;

25    cadeiras plásticas; 01 data show; 1 caixa de som.

. Material de papelaria.

3.4. Condições e formas de acesso de usuários e famílias 

Condições de Acesso:

Priorizar famílias que residem no território, famílias em processo de reconstrução de vida

por várias adversidades. Famílias referenciadas pelos equipamentos do território e, famílias

beneficiárias de Programas de Transferência de Renda, DAS, CRAS, CREAS.

Formas de Acesso:

. Procura espontânea;

. Busca ativa;

. Encaminhamento da rede socioassistencial, DAS - Sul e outras políticas públicas.

3.5. Território

Território: G5 - Vila Georgina

Região: Sul - G5

Quantidade de grupos solicitados: 03        
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3.6. Metas a serem cofinanciadas 

Nº de Usuários: Não possui.

Nº de famílias dos usuários a serem atendidos: Não possui.

3.7. Público alvo: Jovem, Adulto, Idoso

3.8 Descrição das Estratégias Metodológicas e Resultados Esperados

Estratégias metodológicas Periodicidade Resultados

Planejamento, formação continuada

dos colaboradores;
mensal

Ter ampliado o universo informacional e garantido a

melhora contínua dos trabalhos executados;

Reunião  Intersetorial (Equipamento

da Assistência, da Saúde e da

Educação) para elaboração e

execução de ações;

mensal

Ter ampliado a articulação entre os equipamentos

para melhor atender a comunidade;

Roda de conversa (dinâmicas de

grupo, debates, filmes, textos, letras

de música; Estatuto da Criança e do

Adolescente ? ECA, Estatuto da

Juventude, do Idoso, Lei do

Aprendiz);

diária

Ter ampliado comportamento e ações proativas de

autonomia, emancipação, sociabilidade, convivência

com a diversidade, valores éticos e políticos; Ter 

ampliado a capacidade de conviver em grupo, de

administrar conflitos  por meio de dialogo,

compartilhando outros modos de agir e pensar;

Palestras, oficinas pontuais e

encontros Intergeracioanis com todos

os grupos com atividades

diferenciadas.

bimestral

Convívio geracional, Intergeracional e inclusivos

assegurados;

Reuniões e articulações com a rede

socioassistencial.

sem periodicidade

definida

Redução de ocorrências de situações de

vulnerabilidade Social; prevenção da ocorrência de

riscos sociais, seu agravamento e ou reincidência;

Ter acesso a benefícios sócio familiar e programas de

transferência de renda das três esferas de governo,

bem como, direitos sociais, civis e políticos;

Oficina de Artes semanal
Ter ampliado comportamento e ações proativas de

autonomia, valores éticos e políticos.

Entrevistas domiciliares pela dupla

psicosocial.

sem periodicidade

definida

Redução de ocorrências de situações de

vulnerabilidade e prevenção da ocorrência de riscos

sociais;

Grupo de Fortalecimento (Atividades

para autonomia e desenvolvimento de

potencialidades, habilidades e

fortalecimento de vínculos)

semanal

Ter ampliada a capacidade de conviver em grupo,

administrar conflitos, por meio do diálogo.
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Estratégias metodológicas Periodicidade Resultados

Inclusão digital e cidadania. 5 vezes na semana
Garantir o acesso ao mundo digital, ampliando ações

proativas de autonomia e emancipação.

Participação dos jovens no espaço de

construção da cidadania.
2 vezes na semama

Ter ampliado o universo informacional, autonomia,

emancipação, e fortalecimento de ações proativas.

Roda de Conversa diária
Ter ampliado a capacidade de conviver em grupo,

administrar conflitos, respeitando os combinados.

Atividades culturais, artesanais,

culinárias e de lazer.
semanal

Ter ampliada  seu conhecimento, capacidade de viver

em grupo e melhoria da condição da sociabilidade

Atividades externas (passeios). semestral
Ter ampliada  seu conhecimento cultural, capacidade

de viver em grupo e melhoria da sociabilidade

Acolhimento aos usuários. diária

Ter ampliado comportamento proativos, de

autonomia,  sociabilidade e convivência com a

diversidade.

3.9. Articulação em Rede

Instituição/Órgão Natureza da Interface Periodicidade

Comunidade

Doação de alimentos,

roupas, calçados,

brinquedos, etc...

diária

CMDCA
reuniões, Seminários,

Comissões, Capacitações
mensal

CSAC

Assessoria Técnica,

Monitoramento, treinamento,

reuniões, capacitações

mensal

CMAS

Reuniões, Seminários,

Aplicar e Acatar Resoluções,

Comissões

mensal

FEAC

Assessoria Técnica, Jurídica,

Contábil, Departamento

Pessoal, Repasse Financeiro

mensal

Reuniões Intersetoriais

Divulgar Serviços,

referenciar e

contrareferenciar,

elaboração de relatórios e

eventos na rede

mensal
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Instituição/Órgão Natureza da Interface Periodicidade

Centros de Saúde

Consultas, encaixes,

palestras, encaminhamentos

diversos

sem periodicidade

definida

Faculdade/Universidades

Palestras e divulgação dos

cursos, estagiários,

encaminhamentos para

atendimentos diversos.

sem periodicidade

definida

Banco de Alimentos
Doações de alimentos e

diversos

sem periodicidade

definida

3.10. Atividades de Gestão Operacional

Atividades de gestão Periodicidade
Reuniões com a equipe técnica semanal
Reuniões com equipe técnica e de apoio. semanal
Reuniões com a equipe técnica e direção. quinzenal
Reuniões Intersetoriais mensal
Monitoramento on line. mensal
Reunião de Comissão de Proteção Básica. mensal
Grupos de trabalho de discussão de políticas da
Assistência Social. mensal

Reuniões específicas com os usuários e suas famílias,
para planejamento e avaliação das ações. bimestral

Reuniões com parceiros e patrocinadores. sem periodicidade definida
Articulação com a rede e outras políticas, visando
potencializar ações junto as famílias. sem periodicidade definida

Encaminhamentos para órgãos de defesa de direitos:
SISNOV, CREAS, Conselho Tutelar, Vara da Infância. sem periodicidade definida

Cursos, seminários, palestras, oferecidos pelos
parceiros. sem periodicidade definida

Reuniões com a rede sócioassistênciais. sem periodicidade definida
Articulação com os Centros de Saúde, escolas,
potencialização das ações. sem periodicidade definida

3.11. RECURSOS HUMANOS (QUE ATUAM NO SERVIÇO/PROGRAMA/BENEFÍCIO

SOCIOASSISTENCIAL)

Nº de RH por Escolaridade

Escolaridade Quantidade

Fundamental incompleto (até a 4 série)  0 

Fundamental completo (até a 8 série )  0 

Ensino Médio incompleto  0 

Ensino Médio completo 5

Ensino Técnico incompleto  0 

Ensino Técnico completo 1

Superior incompleto  0 

Superior completo 4
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Escolaridade Quantidade

Pós-graduação incompleta  0 

Especialização 1

Mestrado  0 

Doutorado)  0 

sem escolaridade  0 

Nº de RH com nível superior de acordo com a área de formação

Área de Formação Quantidade

Antropologia  0 

Direito  0 

Economia  0 

Economia Doméstica/Nutricionista  0 

Musicoterapia  0 

Pedagogia 1

Psicologia 1

Serviço Social 2

Sociologia  0 

Terapia ocupacional  0 

Nº de RH  por Contrato de Trabalho

Contrato de Trabalho Quantidade

COOPERATIVA  0 

Comissionado  0 

Dirigente de entidade  0 

ESTAGIARIO  0 

Empregado Contratado (CLT) 11

Empregado Contratado (RPA)  0 

Funcionário Cedido  0 

MEI  0 

Outro vínculo não permanente  0 

Servidor público estatutário  0 

Servidor público temporário  0 

Terceirizado  0 

Trabalhador de empresa, cooperativa ou

entidade prestadora de serviços
 0 

VOLUNTARIO  0 
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Relação nominal DOS RECURSOS HUMANOS

Nome Escolaridade Formação Função Cargo

Carga

Horária

semanal

Regime

Trabalhista

Data da

Contratação

Maria Aparecida Vilela Superior completo Serviço Social
Equipe

Técnica

Coordenador

de Projetos
15:00

Empregado

Contratado

(CLT)

14/03/2008

Elânia Fátima Souza Alves Superior completo Serviço Social
Equipe

Técnica

ASSISTENTE

SOCIAL
15:00

Empregado

Contratado

(CLT)

07/03/2016

Mariana Cechet Superior completo Psicologia Psicólogo

PSICÓLOGO

SOCIAL ,

PSICÓLOGO

CRIMINAL,

PSICÓLOGO

FORENSE,

PSICÓLOGO

JURÍDICO

16:00

Empregado

Contratado

(CLT)

01/09/2016

Cintia Fagiani de Oliveira Especialização Pedagogia Pedagogo

PEDAGOGO -

PEDAGOGO

ESPECIALIZAD

O EM

DEFICIÊNCIA

MENTAL

10:00

Empregado

Contratado

(CLT)

03/06/2013

Leandro Ferreira dos

Santos

Ensino Médio

completo

Sem

Formação

Arte Educador

/ Instrutor /

Oficineiro

EDUCADOR

SOCIAL
08:00

Empregado

Contratado

(CLT)

13/04/2015

Maria Lúcia da Costa
Ensino Médio

completo

Sem

Formação

Rotinas

Operacionais

Auxiliar -

Serviços Gerais
40:00

Empregado

Contratado

(CLT)

17/11/2014

Dirce Anicézio 
Ensino Médio

completo

Sem

Formação

Rotinas

Operacionais
Serviços Gerais 40:00

Empregado

Contratado

(CLT)

02/08/1993

Luciano Freitas Silva Superior completo Outros Monitor
Monitor -

Informática
16:00

Empregado

Contratado

(CLT)

02/03/2009

Sônia Aparecida Tofoli

Alves

Ensino Médio

completo
Outros

Apoio

Administrativo
Coordenador 20:00

Empregado

Contratado

(CLT)

02/01/1991

Ana Maria Guimarães de

Andrade

Ensino Técnico

completo

Outros Monitor

OUTROS

PROFISSIONAI

S NAO

CLASSIFICAVE

IS NESTA

TABELA

20:00

Empregado

Contratado

(CLT)

24/07/2012

Cássia da Silva Lima

Ensino Médio

completo

Outros

Apoio

Administrativo

ASSISTENTE

TÉCNICO

ADMINISTRATI

VO

20:00

Empregado

Contratado

(CLT)

20/04/2016

Indique o nº total de Recursos Humanos - RH: 11

3.12. AVALIAÇÃO

Levantamento de opinião dos usuários por meio de instrumental e/ou dinâmicas de grupo

com o intuito de avaliar os benefícios dos projetos e oportunidades de melhoria; Análise

dos pontos fracos e fortes do projeto; Monitoramento contínuo das metas estabelecidas

para antecipar eventuais necessidades de realinhamento, utilizando indicadores de
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resultados e impactos específicos para o projeto.
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4. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PRESIDENTE, COORDENADOR
TÉCNICO, TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PLANO DE
AÇÃO E PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA PRESTACÃO DE
CONTAS

4.1. PRESIDENTE

Nome: APARECIDO TAVARES GOMES

Data: ____/____/2016              Assinatura: ______________________________________

4.2. COORDENADOR TECNICO

Nome: Maria Aparecida Vilela

Data: ____/____/2016              Assinatura: ______________________________________

4.3. RESPONSAVEL PELA EXECUCAO

Nome: Elânia Fátima Souza Alves

Data: ____/____/2016              Assinatura: ______________________________________

4.4. RESPONSAVEL PELA PRESTACAO DE CONTAS

Nome: Sônia Aparecida Tofoli Alves

Data: ____/____/2016              Assinatura: ______________________________________
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