Associação Beneficente Espaço Feliz
CNPJ 29.787.764/0001-50
Rua Chile, 772, Bairro Planalto
CEP 98.794-226 - Santa Rosa - RS

Plano de Trabalho - FMAS
1 – DADOS CADASTRAIS E CARACTERÍSTICAS DA OSC
Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESPAÇO FELIZ
CNPJ: 29.787.764/0001-50

Data da constituição: 08/11/2017

Endereço: Rua Chile, 772

Bairro: Planalto

Município: Santa Rosa

UF: RS

E-mail: espacofeliz@espacofeliz.org.br

Telefone: 3512 3504

Tipo de OSC:

( x ) Sem fins lucrativos

Conta Bancária FNAS

(

CEP: 98794-226

) Cooperativa

(

) Religiosa

Banrisul Agência 0355 C/C 06.185377.0-6

Nome do representante legal: Sérgio Fernando Hesler
CPF: 357.101.010-87

CI: 5020646666

Estado civil: Casado

Órgão expedidor: SSP/RS

Profissão: Médico

Endereço: Rua Duque de Caxias, 145

Bairro: Sulina

Município: Santa Rosa

UF: RS

E-mail: sergiohesler@hotmail.com

Telefone: 99152-8512

Cargo: Presidente

CEP: 98780-540

Período do mandato: 2019-2021

Caracterização e finalidade da OSC:
Associação sem fins lucrativos, que tem por finalidade a prática de atividades de defesa
de direitos sociais, da promoção da dignidade humana e da cidadania, de obras
assistenciais, recreativas, esportivas, culturais e de educação, de ações e programas
sociais de atendimento e assessoramento, visando contribuir com a transformação social.
Histórico e área de atuação da OSC:
O ESPAÇO FELIZ foi fundado em 03 de abril de 2009, sob CNPJ nº 91.986.125/0009-45,
de 23 de julho de 2009, como uma das Unidades Prestadoras de Serviço da Associação
Batista de Beneficência Tabea, fundada em 1970, da qual se desvincula em 08/11/2017
através da edição estatutária e ata de fundação anexa, e passa a ser mantido pela
Associação Beneficente Espaço Feliz, CNPJ 29.787.764/0001-50. Atua na Proteção Social
Básica conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais do SUAS
(Resolução CNAS nº 109/2009)
O ESPAÇO FELIZ promove a defesa e garantia dos direitos de crianças, adolescentes,
adultos, idosos, e atende aos familiares e outros públicos, sempre de acordo com os
objetivos institucionais.
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Têm como prioridade fortalecer vínculos familiares e comunitários, estimulando a redução
das ocorrências comuns à vulnerabilidade social, por meio de um espaço de formação
humana e de assessoramento socioassistencial para crianças, adolescentes e adultos.
Oportuniza o acesso às informações sobre direitos e deveres para a formação cidadã, o
desenvolvimento de atividades intergeracionais, a trocas de experiências e vivências,
fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários.
Complementa as ações da família e da comunidade na proteção e desenvolvimento de
crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais.
Possibilita a ampliação do universo informacional dos beneficiários, bem como o
desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos.
Contribui para a inserção, reinserção e permanência de crianças e adolescentes no
sistema educacional e oferece atividades que incentivam a inserção no mercado de
trabalho e a geração de renda para jovens e adultos.

2 – PROPOSTA DE TRABALHO
2.1 – Nome do Projeto/Atividade:
SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
2.2 – Objeto da Parceria:
A parceira tem como objeto a efetivação dos serviços assistenciais no atendimento a
Crianças e Adolescentes de 6 a 17 anos, atendendo as prerrogativas da Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais (resolução 109 de 2009), atuando na Proteção
Social Básica. Este atendimento, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV), garante a formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do
protagonismo e autonomia dos atendidos, trabalha-se na prevenção de situações de
vulnerabilidade e risco social e fatos decorrentes da violação de direitos. Propicia-se estas
ações por meio de diversas atividades distribuídas em oficinas com o objetivo de
desenvolver as potencialidades individuais e o fortalecimento de vínculos familiares.
Trabalha-se a integração das crianças e adolescentes entre si, bem como com seus
familiares, proporcionando um espaço de convivência e socialização.
2.3 – Descrição da realidade:
A região onde a organização está inserida é historicamente conhecida por problemas
sociais e suas consequências como violência familiar, isolamento, abandono, prostituição,
discriminação, dentre outros. Apesar de lentamente estar evidenciando melhoras, estas
situações continuam sendo presenciadas e vivenciadas por muitas crianças e
adolescentes. O projeto tem o objetivo de continuar o serviço que já é realizado pela
organização, para promover a diminuição destas situações fazendo um trabalho efetivo
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com crianças, adolescentes, pais e/ou responsáveis famílias proporcionando um ambiente
seguro e atividades favoráveis para que possam desenvolver e aprender possibilidades
diferentes de sua realidade.
2.4 – Público alvo:
90 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e suas famílias
2.5 – Prazo de execução:
Até 48 meses a partir da data de publicação.
2.6 – Justificativa da Proposição:
O Espaço Feliz é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atua na promoção e
na articulação de ações na defesa de direitos, prevenção, orientação e prestação de
serviços, apoio à família primando pela melhoria da qualidade de vida das crianças e
adolescentes e seus familiares. A instituição está inserida há mais de 10 anos em território
do município de Santa Rosa historicamente conhecido por problemas sociais e suas
consequências como: violência familiar, isolamento, abandono, prostituição, drogadição,
discriminação, dentre outros. Atende crianças, adolescentes e suas famílias gratuitamente,
estando inserida na rede socioassistencial do SUAS – Sistema Único de Assistência
Social, com inscrição ativa no CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, no
COMUDICAS – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no
COMSEA – Conselho Municipal de Segurança Alimentar, cadastrada no CNEAS –
Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, pois atua como entidade de
Proteção Social Básica e oferta o SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento do
Vínculos de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do SUAS,
(Resolução do CNAS nº 109/2009).
Portanto, é a única OSC inserida neste território com capacidade de firmar parceria com o
município para ofertar este serviço, de acordo com acompanhamento/monitoramento
realizado pelos técnicos do CRAS Aldi Pedro Brandão.
3 – METAS E RESULTADOS
3.1 – Descrição das Metas e Ações:
Metas
Ações
1

Contratação de Recursos
Humanos
- Educadores sociais.

1

Oficinas diversas

2

Atendimento individualizado

3

Atividades de convivência em grupo

4

Visitas domiciliares
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3.2 – Resultados esperados:
✓ Melhoria na qualidade de vida dos usuários atendidos e suas respectivas famílias;
✓ O fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
✓ Valorização das potencialidades, habilidades e talentos dos usuários;
✓ A conscientização de cuidados com a saúde (alimentação, higiene) importantes para
o crescimento e o pleno desenvolvimento;
✓ Redução da exposição dos usuários às situações de risco e vulnerabilidade social;
✓ O desenvolvimento da autonomia na tomada de decisões do cotidiano;
✓ Melhoria da condição de sociabilidade das mulheres e pais atendidos nos grupos
de convívio;
✓ O empoderamento dos usuários atendidos nos grupos de convivência;
✓ Diminuição de situações de isolamento social;
✓ Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais;
✓ O desenvolvimento de vínculos solidários entre os atendidos;
✓ Maior participação por parte dos usuários nas atividades desenvolvidas pela
instituição e comunidade;
✓ Aumento de usuários com plena informação acerca dos direitos e deveres enquanto
cidadãos;
✓ A assimilação de valores importantes para a formação individual enquanto cidadãos
do bem.
3.3 – Definição dos parâmetros:
Meta 1
Registro diário das atividades em livro específico, listas de chamada, fotos e
vídeos
3.4 – Metodologia:
Mensalmente, a entidade elaborará um relatório através da Assistente Social, a ser
entregue na Secretaria Municipal de Assistência Social, com a descrição de todas as
atividades desenvolvidas durante o mês e a listagem dos participantes com número do
NIS.
A entidade prestará contas da referida parcela recebida, mensalmente, de acordo com as
normas do decreto nº 216/2016
As atividades são realizadas conforme o planejamento da entidade, sendo que a execução,
na sua totalidade, é realizada no espaço institucional, em um ambiente de convivência
participativa. O desenvolvimento das atividades é diversificado atendendo as necessidades
dos beneficiários, incluindo oficinas diárias com temáticas que venham ao encontro dos
objetivos do serviço.
SCFV para crianças e adolescentes
1 – Serão realizadas oficinas como: informática, língua inglesa, língua espanhola,
Libras, artesanato, teatro, apoio pedagógico, raciocínio lógico, expressão e
comunicação, atividades físicas orientadas, recreação, musicalização, flauta-doce,
violão, coro infanto-juvenil, dança, expressão corporal, teatro, empreendedorismo,
leitura, culinária, higiene e saúde, cidadania, dentre outras, distribuídas conforme
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planejamento da entidade e faixa etária. Estas oficinas seguem cronograma
semanal e acontecerão durante todo ano, tendo como principal objetivo o
desenvolvimento das capacidades e potencialidades de cada indivíduo.
Rotina diária crianças e adolescentes - SCFV
Manhã
7:45 – Acolhida / Café da manhã
8:00 – Oficinas
9:30 – Refeição
10:00 – Oficinas
11:25 – Encerramento
Tarde
13:25 – Acolhida
13:30 – Oficinas
15:00 – Refeição
16:00 – Oficinas
17:25 – Encerramento
2 – Serão realizados atendimentos individualizados às crianças e adolescentes,
conforme planejamento semanal da equipe e quando surgir situações especiais.
Estes atendimentos poderão ser realizados pelos seguintes profissionais:
assistente social, educadoras sociais, psicóloga ou direção.
3 – Diariamente e em atividades especiais, serão oferecidas refeições em
quantidade suficiente, elaboradas na própria entidade seguindo os padrões de
qualidade e orientação nutricional.
4 – Conforme calendário, são realizadas atividades especiais como: passeios,
visitas guiadas, festas, jogos e outros. Estas atividades especiais serão
comunicadas com antecedência por escrito aos familiares. Tem como principal
objetivo promover a convivência e desenvolver o sentimento de pertença e de
identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a convivência
comunitária.
5 – Serão realizadas visitas domiciliares, a fim de apreender a realidade social
das famílias, averiguar a situação socioeconômica familiar, conhecer o contexto
familiar, busca ativa, necessidades, orientações ou na impossibilidade do usuário
de se dirigir até a entidade.
Em todas as atividades e momentos os beneficiários aprendem sobre princípios e
valores importantes para a vida, relacionamentos, família, direitos e deveres.
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- Atendimento às famílias
1 – Oficina Arte Feliz
Mulheres (mães, avós ou responsáveis/familiares) das crianças e adolescentes
inscritas no SCFV, além de atendimento individual, participam de encontros
semanais que incentivam o desenvolvimento de habilidades manuais em artesanato
diverso, em que, recebendo a matéria prima, com suas produções, podem
complementar a renda visando o empoderamento e autoestima melhoradas
incluindo-as em seus cenários familiares. Paralelamente estes encontros propõem
ações que visam a melhoria na qualidade de vida de todos os envolvidos, com
palestras,
estudos,
prevenção,
informações
em
defesa
de
direitos socioassistenciais, cidadania, cuidados com meio ambiente, saúde,
informações sobre o mundo do trabalho, assegurando resultados como a prevenção
de ocorrências de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e
comunitária.
Quarta-feira 13:30 – 16:30
Acolhida
Roda de conversa e organização das tarefas do dia e da semana seguinte
Avisos, informações, encaminhamentos, cadastros
Momento musical
Palestras/Dinâmicas/Estudos/
Refeição
Oficina de artesanato
Encerramento
2 – Oficina Pais em Ação
Pais/mães ou responsáveis participam de oficina mensal, denominada “Pais em
Ação”, onde recebem orientações através de palestras e seminários sobre criação
de filhos, relacionamentos, finanças, cidadania, higiene e saúde, rodas de conversa,
dentre outras atividades.
1ª Terça-feira de cada mês 19:00 – 21:00
Acolhida
Roda de conversa
Refeição
Informações, avisos, convites
Palestras/Dinâmicas/Estudos/
Debate sobre o tema abordado
Encerramento
3 – Atendimento individualizado
Pais, mães e responsáveis, receberão atendimento individualizado de acordo com
cronograma ou conforme busca pessoal ou ainda em situações especiais.
4 – Visitas domiciliares
No decorrer do ano pretende-se fazer visitas a todas as famílias inscritas.
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4 – PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS:
Despesas Correntes
Recursos Humanos
- Recursos humanos: folha de pagamento e encargos trabalhistas
* Educadoras(es) Sociais

4.1 – Cronograma de Desembolso (R$) 237.600,00 (Duzentos e Trinta e Sete Mil e
Seiscentos Reais)
4.1.1 – Concedente
Meta 1

1º mês

2º mês

3º mês

4º mês

5º mês

6º mês

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

7º mês

8º mês

9º mês

10º mês

11º mês

12º mês

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

13º

14º

15º

16º

17º

18º

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

19º

20º

21º

22º

23º

24º

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

25º

26º

27º

28º

29º

30º

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

31º

32º

33º

34º

35º

36º

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

37º

38º

39º

40º

41º

42º

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

43º

44º

45º

46º

47º

48º

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.950,00

4.1.2 – Proponente (contrapartida financeira)
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4.2 – Estimativa de Despesas (R$)
Meta

Despesa
Recursos humanos:
folha de pagamento e
encargos trabalhistas
* Educadoras(es)
Sociais

1

1º mês

2º mês

3º mês

4º mês

5º mês

6º mês

4.950,00
13º
4.950,00
19º
4.950,00
25º
4.950,00
31º
4.950,00
37º
4.950,00
43º
4.950,00

4.950,00
14º
4.950,00
20º
4.950,00
26º
4.950,00
32º
4.950,00
38º
4.950,00
44º
4.950,00

4.950,00
15º
4.950,00
21º
4.950,00
27º
4.950,00
33º
4.950,00
39º
4.950,00
45º
4.950,00

4.950,00
16º
4.950,00
22º
4.950,00
28º
4.950,00
34º
4.950,00
40º
4.950,00
46º
4.950,00

4.950,00
17º
4.950,00
23º
4.950,00
29º
4.950,00
35º
4.950,00
41º
4.950,00
47º
4.950,00

4.950,00
18º
4.950,00
24º
4.950,00
30º
4.950,00
36º
4.950,00
42º
4.950,00
48º
4.950,00

5 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS
Permite visualizar a descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas
e de atividades a serem executadas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou
obter, bem como quais serão os meios utilizados para tanto.

Metas Etapa/
Fase

Especificação

Indicador Físico
Unidade

Quant

Duração
Início

Término

1

1

Oficinas em grupo para crianças e
adolescentes em dois turnos

Semanal 14

A partir da
data de
publicação

48 meses a
partir da data
de publicação

1

1

Atendimento individualizado

Semanal 6

A partir da
data de
publicação

48 meses a
partir da data
de publicação

1

1

Atividades especiais

Anual

8

A partir da
data de
publicação

48 meses a
partir da data
de publicação

1

1

Visitas domiciliares

Mensal

8

A partir da
data de
publicação

48 meses a
partir da data
de publicação

1

1

Oficinas em grupo para mulheres (mães ou Semanal 1

A partir da
data de
publicação

48 meses a
partir da data
de publicação

A partir da
data de
publicação

48 meses a
partir da data
de publicação

responsáveis por crianças e adolescentes inscritos)

1

1

Oficina em grupo para pais e
responsáveis

Mensal

1
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6 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (R$)
Recursos Humanos
Educadores(as) sociais

Unid Quant Valor mensal Valor anual
4

4.950,00

Total Geral

59.400,00

237.600,00

7 – CONTRAPARTIDA
Descrever a contrapartida em bens e/ou serviços oferecidos pela OSC.

Contrapartida
- Prédio utilizado exclusivamente para o serviço: 7 salas equipadas, 5 banheiros, 1
cozinha equipada
- Área de recreação
- 2 veículos cedidos por empréstimo
- Equipamento, móveis e materiais diversos
- Manutenção de estrutura e equipe

Associação Beneficente Espaço Feliz
CNPJ 29.787.764/0001-50
Rua Chile, 772, Bairro Planalto
CEP 98.794-226 - Santa Rosa - RS

8 – AÇÕES QUE DEMANDAM PAGAMENTO EM ESPÉCIE
Se for o caso, com a devida justificativa fundamentada, em situações que caracterizam a aplicação
do art. 53 § 2º, da Lei 13.019/14, art. 43 § 1º do Decreto Municipal 216/2016.

9 – OUTRAS INFORMAÇÕES JULGADAS RELEVANTES
A instituição fará contrapartida financeira conforme exceder o valor dos recursos financeiros.
10 – DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil, declaro,
para fins de comprovação junto ao Município, para os efeitos e sob as penas da Lei, que
inexiste qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública
Municipal ou qualquer entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de
recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na
forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.
Santa Rosa, RS, 14 de abril de 2021.

__________________________________
Sérgio Fernando Hesler
Presidente

