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I - DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

1. ORGANIZAÇÃO PROPONENTE:

Instituto Comboniano de Sâo Judas Tadeu

2. CNPJ: 59.978.023/0001-18

3. ENDEREÇO: Rua José Bonifácio, 1598-Jardim Roseira!

CIDADE: Sâo José do Rio Preto U.F.:SP CEP: 15070-400

TELEFONE: (17)3215.9200 / (17) 98195.3218

E-MAIL: social@saojudasrp.org.br

4. REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Luiz Donizeti Caputo
Função: Presidente
GPF: 435.452.389-20

RG: 12.342.064-7

Telefone para contato: (17) 3215.9200
GEL: (17) 99715.7499

Email: caputo@saojudasrp.org.br

5. TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO;

Nome: Sandra Regina Siqueira
CPF: 102.907.918-80

RG: 19.581.968-8

Número do Registro Profissional: CRESS 29.594
Telefone para contato: (17) 3215.9200

GEL: (17) 99179.2486

Email: social@sojudasrp.org.br

6. REGISTRO NO CMDCA: ( X ) Sim ( ) Não

N® DE INSCRIÇÃO NO CMDCA: 021

VIGÊNCIA DO REGISTRO: 15/03/2023

TIPO DE INSCRIÇÃO: Programa ( ) Projeto ( ) Serviço ( X )

7. BREVE HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL:

A OSC Instituto Comboniano de São Judas Tadeu, atua no município de Sâo José do Rio
Preto/SP há mais de 58 anos, modificando a realidade de milhares de crianças e adolescentes

do Município, por meio do esporte e cultura, visando a inclusão e fortalecimento de vínculos,
apresentando-se como uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, com enorme
satisfação em dar continuidade ao trabalho realizado desde a sua fundação, investindo uma
qualidade de uma educação para a diversidade, tornando seu território um espaço de conquista
e garantia de direitos, reduzindo e prevenindo diariamente situações de vulnerabilidade e risco
social.

Quando o padre Ângelo DeirOro chegou a São José do Rio Preto, para concluir a
construção do templo dedicado a São Judas Tadeu, no Jardim Roseiral, percebeu o grande
número de meninos em situação de extrema pobreza na região. Evangelizador, o missionário
italiano se sensibilizou com os riscos que essas crianças teriam vivendo pela rua. A visão social
do padre era lógica e voltada para o futuro: desprotegidos, os adolescentes poderiam ser
atraídos pelos vícios, "agenciados" pelo tráfico de drogas ou sujeitos à mendicância e
prostituição. Era preciso prepará-los para a vida.

Com esse objetivo, em 28 de outubro de 1962, padre Ângelo DeirOro deu início à
primeira atividade da Entidade: um curso de pintura em gesso, que era ministrado por ele



mesmo, à sombra de alguns eucaliptos, nos fundos do Santuário. Sem nenhum aparato

material, começaram a ser atendidos os primeiros 11 educandos do Serviço Social São Judas

Tadeu. Algum tempo depois, a população começou a valorizar a proposta social, vendo a cada

novo dia a dedicação e empenho do missionário italiano. Com isso, alguns terrenos foram

doados por benfeitores, pavilhões foram construídos, ONGs internacionais enviaram

contribuições e novos cursos foram criados.

Ao celebrar seus 59 anos de existência (28/10/2021), o Serviço Social comemora os

mais de 16 mil adolescentes atendidos e encaminhados à sociedade. Em todos os ramos - da

indústria ao comércio, passando pela prestação de serviços - sempre há um ex-aiuno do São
Judas.

O Instituto Comboniano de São Judas Tadeu que fica localizada na zona leste da cidade

e instalada em sede própria, desde 1962, tem como finalidade Estatutária, favorecer mudanças
na realidade em que vivem as crianças/adolescentes, transformando-os em protagonistas desta

mudança, através do desenvolvimento de atividades socioeducatlvas que favoreçam a

superação das dificuldades e que os tornem agentes multiplicadores nas comunidades onde
estão inseridos.

A OSC desenvolve Serviço no âmbito da Proteção Social Básica, ofertando Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vinculos, conforme Resolução 109 de 11/11/2009 que aprova

a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, por meio de oficinas socioculturais,
reflexivas e lazer, promovendo o desenvolvimento das habilidades e potencialidades das

crianças e adolescentes, contribuindo no processo de construção da autonomia, identidade e
transformação do sujeito enquanto ser social.

O trabalho se desenvolve juntamente com a rede socioassistencial do município,

realizando encaminhamentos conforme a necessidade e demanda, articulado com o Serviço de

Proteção Básica, aos serviços de proteção Social Especial e demais serviços e ações presentes

no território, como também das demais políticas públicas.

A OSC possui um espaço amplo e equipado para realizar as atividades e serviços

ofertados nas oficinas. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos foi implantado

em 2014, conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e tem como objetivo
assegurar espaços de referência para o convívio grupai, comunitário, social e desenvolvimento

de relações de efetividade, solidariedade e respeito mútuo possibilitando a ampliação do
universo informacional, artístico e cultural das crianças/adolescentes e estimulando o

desenvolvimento das potencialidades e talentos, além de propiciar sua formação cidadã integral.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, atende crianças e adolescentes

provenientes de famílias de baixa renda e/ou em situação de risco e vulnerabilidade social, no
período do contra turno escolar, para residentes no município de São José do Rio Preto,

incluindo os Distritos de Talhado e Engenheiro Schimidt. Este serviço tende a favorecer o

resgate de vinculos, através da socialização e convivência comunitária, desenvolvendo

capacidades e potencialidades individuais e comunitárias. Oferta também oficinas reflexivas, de

artesanato, artística, culturais e de lazer com o objetivo de ampliar o universo informacional.

cultural, artístico e estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos dos

atendidos.

A OSC efetivou também parceria com a Secretaria Municipal de Educação,

desenvolvendo atividades de ações educativas complementares. Os usuários têm acesso ao
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através de encaminhamentos da família

pela Central de Regulação de Vagas.

Para execução dos serviços a OSC conta com uma equipe de profissionais capacitados:

educadores sociais, assistente social, psicóloga e demais recursos humanos para desenvolver

os trabalhos. Para se manter promove todos os anos uma festa, bem-conceituada em nosso
município, onde arrecadamos verba para manter os serviços ofertados. Recebemos verbas
públicas do município, através das Parcerias com a Secretaria da Assistência Social e da
Educação.

No ano de 2016, recebemos o Prêmio "Rosa Fazanelli"; indicação alcançada pela

prontidão e qualidade no atendimento às crianças e adolescentes vulneráveis do município.



II- CARACTERIZAÇÃO SOCIECONÔMICO DA REGIÃO:

1. LOCALIZAÇÃO

A OSC está instalada em sede própria na R. José Bonifácio, 1598 - Jardim Roseiral - Zona Leste de São

José do Rio Preto.

Os equipamentos adquiridos ficarão disponíveis em sala própria preparada para desenvolver a atividade de

formação em multimídia para crianças e adolescentes a partir de 12 anos.

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visa atender crianças e adolescentes provenientes

de famílias de baixa renda e/ou em situação de risco e vulnerabilidade social, residentes no município de

São José do Rio Preto, incluindo os Distritos de Talhado e Engenheiro Schimidt.

3. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Atendimento a criança e adolescente na faixa etária de 6 a 14 anos e 11 meses provenientes de família de

baixa renda e/ou situação de risco e vulnerabilidade social.

4. CARACTERÍSTICA DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA

Público-alvo: Criança e Adolescente
Faixa etária: 06 a 14 anos e 11 meses

Sexo: feminino e masculino

III - DESCRIÇÃO DO PROJETO

1. TÍTULO DO PROJETO:

PROGRAMA LAB ViDA - Laboratório de Vivência, Imersão e Dinâmica em Audiovisual

2. OBJETO DA PARCERIA

- Aquisição de material permanente.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO - Duração de Execução do Projeto:

12 meses

Início: 01/03/2022

Término: 28/02/2022

4. REGIME DE ATENDIMENTO: ( ) Integral ( X) Parcial

5. DIAS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

De Segunda as Sextas- feiras das 7:30 as 11:30

13:00 as 17:00

6. TERRITÓRIO: Munícipes de São José do Rio Preto e Distritos de Talhado e Engenheiro
Schimidt

7. CRAS DE REFERÊNCIA: Centro



IV-JUSTIFICATIVA

A pandemia da Covid-19, ainda em processo de superação, favoreceu a adoção de medidas que levaram ao

distanciamento social. Esse, por sua vez, oportunizou a ruptura do atendimento socioassistenclai presencial

e acentuou vulnerabiiidades verificadas ao longo do tempo e da história.

Nesse contexto, e com o objetivo de garantir o atendimento à população por nós acolhida, as atividades
ganharam "versão digital" a partir da produção de conteúdos e da criação de grupos em aplicativos de

mensagens.

Em via oposta, mas não conflitante, os usuários dos serviços oferecidos pela OSC se mostraram habilidosos

na produção de conteúdos audiovisuais nesse período (garantindo as devolutivas das atividades por eles

realizadas). Verificou-se também, nesse contexto de forma nociva, a falta de parâmetros e acompanhamento

eficaz das informações consumidas nas muitas horas de exposição à Internet e Redes Sociais.

Inserida nessa realidade, a OSC considerou o problema e, a partir dele, alinhou uma solução: a criação do
PROGRAMA LAB VIDA - Laboratório de Vivência, Imersão e Dinâmica em Audiovisual. A meta, a partir

da constituição de espaço próprio (que a OSC já dispõe e vem adaptando com revestimento acústico,
ciimatizaçâo e outras Intervenções), é a criação de conteúdo de qualidade (não só em atividades lúdicas,

mas também em campanhas de conscientização) a serem distribuídas aos usuários da OSC. Além do
exposto, o LAB VIDA servirá como incentivo para a abertura de "rodas de conversa" sobre os riscos da

Internet, as questões inerentes ao assédio e outros crimes que acontecem em ambiente virtual. Nota-se a

necessidade urgente de se colocar em pauta essa discussão e, ainda de forma mais premente, a

Indispensável instrumentalização dos usuários no que se refere à aferição dos riscos e sua efetiva denúncia.

O PROGRAMA LAB VIDA, em futuro próximo (considerando a aceitação da ampliação da faixa etária de
atendimento Dor oarte da Secretaria Municloal de Assistência Social: mediante Droieto iá apresentado

também será um caminho para fomentar a profissionalização em Audiovisual (segmento carente de mão de

obra especializada na Região de São José do Rio Preto). Hoje. a partir de um celular simples, é possível
produzir conteúdo com poucos recursos. Os usuários da OSC precisam ter acesso a essa possibilidade de

superação das dificuldades e de transformação do melo em que estão Inseridos; a reforçar, a região
periférica do Município de São José do Rio Preto e de Distritos anexos.

V - META

1. META: 300 crianças e adolescentes

2. OBJETIVO GERAL

Adquirir equipamentos audiovisuais que estruturem o PROGRAMA LAB VIDA - Laboratório de Vivência,

Imersão e Dinâmica em Audiovisual e oportunizem momentos de formação, produção de conteúdos e de
transmissões, via Internet, de ações coordenadas para emancipar os usuários dos serviços da OSC;
garantindo que os mesmos se expressem por diferentes meios.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Constituir espaço adequado para a produção de conteúdos Informativos e formativos a favorecerem os

usuários dos serviços da OSC e seus familiares;

2. Oportunizar espaço de Interação e de fomento às "rodas de conversa" por meio da produção audiovisual;



3. Garantir que, em Laboratório próprio, os usuários dos serviços da OSC possam ser instrumentalizados
para a produção de conteúdo que tentiam como origem o seu entendimento enquanto cidadão inserido
em uma Comunidade;

4. Possibilitar a constituição de parâmetros para o enfrentamento de situações de assédio e/ou de

envolvimento em outros crimes em ambiente virtual (como a prática do buliying, do racismo, da
pornografia, etc);

4 - FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS
METAS A ELES ATRELADAS

Ação

Aquisição de 1
Notebook

Aquisição de 1

Computador

Aquisição de 4
máquinas

fotográficas /
Filmadoras

Aquisição de
conjunto de

microfones

Aquisição de

Switcher de vídeo

para streaming

Aquisição de tripés

Aquisição de cabos
extensores

Especificação Carga
horária

semanal

Carga horária
mensal

Carga horária

total

Equipamento a ser
utilizado na

transmissão de

conteúdos, ao vivo,

em lives formativas e

informativas

Não se

aplica
Não se aplica Não se aplica

Equipamento a ser

utilizado no

armazenamento de

vídeos e áudios; bem

como na edição dos
conteúdos gravados

Não se

aplica
Não se aplica Não se aplica

Equipamentos a

serem utilizados na

captação de imagens
e, Igualmente, nas

transmissões ao vivo

(lives)

Não se

aplica

Não se aplica Não se aplica

Equipamentos a

serem utilizados na

captação de áudio

em produção

audiovisual e em

transmissões ao vivo

(lives)

Não se

aplica
Não se aplica Não se aplica

Equipamento a ser
utilizado para a

utilização das
câmeras citadas em

ângulos diversos

Não se

aplica
Não se aplica Não se aplica

Utensílios para a

colocação das
câmeras em posição

de gravação

Não se

aplica
Não se aplica Não se aplica

Periféricos

indispensáveis à
interligação dos

equipamentos

Não se

aplica
Não se aplica Não se aplica

Periféricos Não se Não se aplica Não se aplica



Aquisição de

cartões de memória

indispensáveis à

gravação das
imagens feitas pelos
usuários da OSC

aplica

VI - INDICADORES / PARÂMETROS

OBJETIVO

ESPECÍFICO
RESULTADOS

ESPERADOS

INDICADORES/

PARÂMETROS DADOS

MEIOS DE

VERIFICAÇÃO

1. Constituir espaço
adequado para a
produção de
conteúdos

informativos e

formativos a

favorecerem os

usuários dos

serviços da OSC
e seus familiares;

Adequada

montagem de instalação e
espaço destinado utilização dos

aos propósitos Equipamentos
apresentados

N° de

equipamentos
instalados.

Quantidade de

conteúdos

produzidos e

distribuídos via

diversos canais

Postagens em

Redes Sociais e

grupos de

mensagens (com
verificação de taxa

de visualização)

2. Oportunizar
espaço de
interação e de
fomento às "rodas

de conversa" por
meio da produção
audiovisual;

3. Garantir que, em
Laboratório

próprio, os
usuários dos

serviços da OSC
possam ser

instrumentalizados

para a produção
de conteúdos que
tenham como

origem o seu
entendimento

enquanto cidadão
inserido em uma

Comunidade;

Desinibição dos
usuários da OSC;

bem como

favorecer que se

expressem

Atividades

realizadas e c

onteúdos

produzidos

Transformação da
Comunidade em

que os usuários
dos serviços da

OSC estão

inseridos

N« de

atividades

realizadas;

N° de

participantes;

N° de conteúdo

produzido

Relatórios

produzidos pela
Equipe Técnica da
OSC

Divulgação e
acesso a conteúdo

produzidos

N° de conteúdo Postagens em
divulgados; Redes Sociais e

grupos de

N° de conteúdo f^eosagens (com
acessados; verificação de taxa

de visualização)

4. Possibilitar a

constituição de
parâmetros para
o  enfrentamento Formação de
de situações de Consciência
assédio e/ou de Critica

envolvimento em

outros crimes em

ambiente virtual

Enfrentamento de

situações

vivenciadas em

ambiente virtual

*Relatos

familiares sobre

mudança de

comportamento

*Relatos

familiares sobre

interação

Relatórios com as



familiar e

comunitária

Coletados junto
aos pais e/ou

responsáveis
em encontros

com o objetivo

de aferição
nesse contexto

VII. RECURSOS físicos

A Organização de Sociedade Civil conta atualmente com espaço físico de 16.023,32 m^, em bom estado de
conservação, divididos da seguinte forma:

Quantidade Descrição

001 Setor de Recepção/Telefonista

001 Loja de roupas e materiais usados doados

001 Sala Administrativa

002 Salão para reuniões, eventos, palestras, cursos

001 Cozinha equipada, de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, com acessibilidade

001 Refeitório, contendo mesas e cadeiras suficientes para as refeições dos usuários

001 Mini padaria para a fabricação de pães e bolos para consumo próprio

001 Almoxarifado geral

001 Secretaria/ Recepção

001 Sala Equipe Técnica

002 Sala de atendimento individual

001 Sala de almoxarifado de materiais para uso contínuo das oficinas

001 Sala de arquivo morto

001 Copa cozinha

001 Almoxarifado de utensílios e eletrodomésticos

001 Sala para grupos/ reuniões

003 Salas para oficinas de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

001
1

Sala de Música contendo equipamentos necessários, instrumentos musicais

001 Oficina de Gráfica para trabalhos externos

001 Laboratório de Informática

001 Sala para oficina de arte cultura

006 Sala para oficina de Artesanatos

001 Quadra de Esportes

001 Mini Campo de Futebol

002 Banheiro para funcionários e visitantes

001 Playground Infantil

002 Banheiros para alunos - feminino e masculino, completos, com duchas, iluminação, ventilação
privacidade e acessibilidade



Sala de jogos

Lavanderia

Depósitos de materiais de diversos

Galpão de reciclagem

Garagem para veículos da entidade

Saia depósito de produtos de limpeza e higiene

Barracas de alvenaria para realização de eventos

Estúdio acusticamente revestido e climatizado

Vlll. PLANO DE APLICAÇAO DOS RECURSOS FINANCEIROS

1. RECURSOS HUMANOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CONTRATADO COM RECURSO
SCFV

FONTE

FINANCIA

MENTO

CARGA VÍNCULO
FORMAÇÃO HORÁRIA

SEMANAL EMPREGATICIO
SALÁRIO
BASE

QTD FUNÇÃO

Assistente

Social
SOhOO R$ 3.705,60

Psicóloga

Educador

Social

Educador

Social

Educador

Social

Agente
Administrativ

41h15 R$ 3.142,66

41h15 R$ 1.666,00

41h15 R$ 1.896,96

41h15 R$ 2.288,94

41h15 R$ 2.537,05

Assistente

Administrativ 41h15 R$ 1.598.15

Cozinheira 41h15

41h15 R$ 1.370,00

Tonte de Financiamento:

1- Funcionários que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em Parceria com a SEMAS
que serão utilizados na execução deste Projeto Termo de Fomento com o CMDCA/SEMAS.



2. MATERIAL PERMANENTE

Quantidade Equipamento a Especificações

ser adquirido

PC para

transmissão

Edição/gravação

Técnicas

19 32 glgabyte de RAM
HDSSDM2 960

Glgabyte 2 monitores +
Placa de vídeo

Valor Unitário Valor Total

R$ 17.000.00 R$ 17.000.00

Câmara

fotográfica

Cabos

extensores

EOS Rebei T7 + lente R$ 4.099,00 R$4.099.00

Cabos e conectores R$
variados para automação
de sistema de áudio e

ideo

135,00 R$ 405.00

Câmara de

video

microfone

microfone

Licença de
softer

Tripés

Fone de ouvido

Interface de

Áudio

Kit tecido

Kit de Trilho

Splitter

Placa captura

conversor

controler

PTz neo ID

Lapela sem fio
freqüência A 1530

De mão sem fio

Bivolt SR 45

studio live VMIX Pro

Tripé Para Câmera

PTz Cabeça Hidráulica

3 way

Referência USB

gamercom microfone

UMC 304 HD

Kroma Key 3mtX5Mt

Duplo pano Kroma

HDMI 4k divisor 1x4

HDMI PCLE

RS 232 RS 485

PTz V45

R$4.490,00 R$ 13.470.00

R$ 1.450,00 R$2.900,00

R$1.603,00 R$ 1.603.00

R$ 6.525,84 R$ 6.525,84

kit de gravação Kroma Key Boss

R$ 269,99

R$ 118,90

R$ 805,00

R$ 389,80

R$ 119,99

R$ 78,99

R$ 3.490,00

R$ 350,00

R$ 1.990,00

R$ 1.350,00

R$ 809,97

R$118,90

R$ 805,00

R$ 389,80

R$ 119,99

R$ 157,98

R$ 3.490,00

R$ 1.050,00

R$ 1.990,00

R$ 1.350,00

R$ 56.284,48

IX - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O recurso financeiro será liberado por meio de planilha de previsão entregue mensalmente e de acordo com o
cronograma de desembolso.

X-ANEXOS:

6.6.1 - Cronograma de atividades mensal e grade de atividades semanal

6.6.2 - Cronograma de desembolso;

6.6.3 - Plano de Aplicação;



XI - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Nome da Entidade: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Nome do Dirigente: Luiz Donizeti Caputo

Cargo: Presidente

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO das Atividades / Projetos e Piano de Trabalho.

Sâo José do Rio Preto, 05 de Março 2022.

Pe. Luiz Doniíetf Caputo
Presidente

XII - APROVAÇAO PELO CONCEDENTE

Sâo José do Rio Preto de 2022.

Presidente

/\A//-y/' / ANEXOS DO PLANO DE TRABALHO
Helena Cripa pMs ao SmmngmSecretária Wri;^tlpAssis|ència Social

NOME DO Pr£ÜêTO: P ROGRAMA LAB VIDA - Laboratório de Vivência, imersão e Dinâmica em Audiovisual
Vigência da O /03/2022 à 28/02/2023
Origem do recurso: Furado Municipal da criança e do adolescente



ANO: 2022

DIMENSÕES ATIVIDADES
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Planejamento das Atividades

Reunião de Equipe

Aquisição de materiais

Recebimento e acompanhamento
da instalação dos materiais
Monitoramento da Freqüência

Acompanhamento da Execução da
Oficina

Acompanhamento das atividades
práticas e teóricas
Oficina Audiovisual

Colônia de férias

Atendimento

Encaminhamentos (Conforme
demanda)
Reunião / encontro com a família

Articulação com a rede
socioassistenciais e demais
políticas públicas (Conforme
demanda)
Reunião com CRAS de referência
(Conforme a demanda)

X

X

X

■i

Atividades realizadas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

DIMENSÕES ATIVIDADES
ANO: 2023

Planejamento das Atividades

Reunião de Equipe



Monitoramento da Freqüência

Acompanhamento da Execução da Oficina

^ ̂ Acompanhamento das atividades práticas e teóricas
re P u) Oficina Audiovisual
Lm w - .

^  Colônia de férias

Atendimento
Q

£ « ~ Encaminhamentos (Conforme demanda)
re g

w o «j Reunião / encontro com a família

Articulação com a rede socioassistenciais e demais
políticas públicas (Conforme demanda)
Reunião com CRAS de referência (Conforme a
demanda)

NOME DO PROJETO: PROGRAMA LAB VIDA - Laboratório de Vivência, Imersâo e Dinâmica em Audiovisual
Vigência da Parceria: 01/03/2022 à 28/02/2023
Origem do recurso: Fundo Municipal da criança e do adolescente

DIMENSÕES ATIVIDADES PERIODICIDADE HORÁRIO
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Planejamento das
Atividades
Reunião de Equipe

Monitoramento da
Freqüência
Acompanhamento da
Execução da Oficina

Semestral

Semestral

Bimestral

Mensal

8:00 às 11:00

09:00 às 11:00

09:00 às 10:00
14:00 ás 15:00

09:00 ás 11:00
14:00 às 16:00

Atendimento do usuário
(Conforme demanda)
Acompanhamento das
atividades práticas e
teóricas
Oficina Audiovisual

Colônia de Férias

Semanal

07:30 às 11:30
13:00 às 17:00

09:00 às 11:00
14:30 às 16:30

07:30 às 11:30
13:00 às 17:00

07:30 às 11:30
13:00 às 17:00

X  X

X  X

X  X

(O w
■O o c

Atendimento
(Conforme demanda)
Encaminhamentos
(Conforme demanda)

07:30 às 11:30
13:00 às 17:00

07:30 às 11:30
13:00 às 17:00

X  X

X  X



Reunião / encontro com a

família
Bimestral

07:30 às 08:30

Articulação com a rede
socioassistenciais e

demais políticas públicas
(Conforme demanda)

Reunião com ORAS de

referência (Conforme a
demanda)

Mensal

Mensal

07:30 às 11:30

13:00 às 17:00

09:00 às 10:00

^atividades desenvolvidas no SCFV



ANEXO 6.6.2 do Plano de Trabalho

CRONOGRAWIA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO: 2022

PROJETO: PROGRAMA LAB VIDA - Laboratório de Vivência, Imersão e Dinâmica em Audiovisual
Vigência da Parceria: 01/03/2022 à 28/02/2023
Origem do recurso: Fundo Municipal da criança e do adolescente

Liberação dos
Recursos

Atualização de

Orçamentos e
aquisição dos
Equipamentos
Recepção,

conferência e

Instalação dos

Equipamentos

Visita dos Usuários

da OSC ao

Laboratório e

sensibilização para o

Projeto
Produção de vídeos
educativos e outros

conteúdos
Realização de
atividades práticas
com os usuários da

OSC
Prestação de
contas da Aplicação
dos Recursos
Monitoramento de

freqüência

Manutenção dos
equipamentos e

laboratório

MAtO JUNHO JULHO AGOSTO

2022 2022 2022 2022

SETCMBRO

2022

OUTUBRO

2022

NOVEMBRO

2022

DEZEMBRO

2022

JANEIRO

2023

FEVEREIRO

2023

56.127,26

I



ANEXO 6.6.3 do Piano de Trabalho

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO: 2022

SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

NOME DO PROJETO: PROGRAMA LAB VIDA - Laboratório de Vivência, imersão e Dinâmica em Audiovisual
Vigência da Parceria: 01/03/2022 à 28/02/2023
Origem do recurso: Fundo Municipal da criança e do adolescente

RECURSOS

PRÓPRIOS

DOAÇAO DE

PESSOAS

JURÍDICAS

DOAÇAO DE

PESSOAS FÍSICAS

OUTROS TOTAL

R$ 56.127,26

RECURSO CMDCA

Aquisição de
Equipamentos

R$ 56.127.26

R$ 56.127,26TOTAL R$ 56.127,26

Sào José do Rio Preto, 05 de março de 2022.

jC^ONf^^OO
!  SEMA5



AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA.

COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL N° 01/2021 PROPOSTA N°

DENOMINAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO: Instituto Comboniano de São Judas Tadeu
CNPJ: 59.978.023/0001-18

ENDEREÇO DA ORGANIZAÇÃO: Rua José Bonifácio, 1598 - Jardim Roseiral / São José do Rio Preto - SP.
Eixo: Criança e Adolescente

Valor total: R$ 56.127,26


