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PLANO DE AÇÃO 
 
 

I - REFERÊNCIA JURÍDICA: Leis e resoluções que normatizam o trabalho realizado 

pela SASAN. GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIALDE ARTUR NOGUEIRA 

 
 
- CONSIDERANDO A LEI 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2003 que dispõe sobre a organização social e 
da outras providências............... 
 
- CONSIDERANDORESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE OUTUBRO DE 2004 que aprova a POLÍTICA 

NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PNAS........... 
 
- CONSIDERANDO A LEI Nº.12101/2009 que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de 
assistência social............ 
 
- CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO 109 de 11 de novembro de 2009 que aprova a tipificação nacional 

dos serviços socioassistenciais........... 
 

- CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CNAS nº 13 de 13 de maio de 2014, inclui na Tipificação de Serviços 
Socioassistenciais, aprovada por meio da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho 
Nacional de Assistência Social a faixa etária de 18 a 59 anos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos. 
 

 

 
II-Introdução 
 
I-Dados da OSG.Organização Sociedade Civil 
1. Nome: GRUPO ASSISTENCIA SOCIAL DE ARTUR NOGUEIRA  “SASAN” 
2. CNPJ. 49.411.937/0001-49 
3. Endereço: Avenida 10 de Abril, 1601 Bairro Paineiras – CEP. 13160-000 
4. Município Artur Nogueira – Estado de São Paulo 
5. Data da Fundação: 07.02.1972. 
6. Telefone: (19)3877-1001    
7.  E-mail: sasangrupo@hotmail.com 

8. RELEVÂNCIA PUBLICA E SOCIAL “FINALIDADE  ESTATUTÁRIA”  

 
  A noção de relevância pública está diretamente associada com a de interesse público, 
porque existe em sua prestação um interesse público primário, que conta com a aceitação de 
todos. Consideramos como interesse social, aquele que possui natureza essencial ao valor e à 
sobrevivência da pessoa humana ou ao bem estar da coletividade, não podendo ser objeto de 
renúncia ou de troca.  
  Por outro lado, se diz que possui relevância social algo que é muito importante para a 
sociedade. Sendo assim, a partir das considerações acima, compreendemos que a OSC Grupo de 
Assistência Social de Artur Nogueira – SASAN possui notória relevância pública e social; visto 
que: o Estatuto em vigor encontra-se alinhado à Política Nacional de Assistência Social-PNAS e 
aos demais diplomas normativos  da promoção de assistência social no Brasil e prevê em seu 
artigo 5º as seguintes finalidades estatutárias:- 
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 I – Prestar gratuitamente serviços voltados para Proteção Social Básica, através do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos que tem como objetivo prevenir situações de risco por 
meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições no fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários; 
 
II – Atender à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 
privação de direitos sociais e/ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento 
social, seja nas discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras; 
 
III – Qualquer benefício eventual poderá ser ofertado desde que tenha seu formato organizado 
pelo SUAS em caráter sócio assistencial; 
 
IV – Os benefícios emergenciais, seja doações de alimentos, ou qualquer outro gênero não pode 
ser apenas distribuído, serão necessárias ações pautadas na tipificação nacional dos serviços 
sócio assistencial; 
 
 
V – Promover ações preventivas para as famílias em situação de vulnerabilidade social, com o 
foco de fortalecimento de vínculos familiares e comunitário com acompanhamento familiar 
constante; 
 
VI – Na hipótese da família assistida pela SASAN entre em situação de risco a instituição deverá 
imediatamente encaminhar para serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade do 
município; 
 
VII - Executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de acordo com o previsto 
pelo Sistema Único de Assistência Social-”SUAS”.  
 
NOSSA HISTÓRIA –    

O Grupo de Assistência Social de Artur Nogueira, conhecida pela abreviatura, SASAN foi fundada 
aos 7 de fevereiro de 1972 em Assembléia Geral realizada, no Floresta Futebol Clube, sob forma 
de uma ONG civil, de caráter assistencial e educativo, sem fins lucrativos, com duração 
indeterminada, foi publicado no Diário Oficial do Estado, aos 14.10.1972 extraído do estatuto 
social da entidade, Registrado sob o nº 9029 Fls. 155 aos 30.10.1972 no Cartório do Registro de 
Imóveis Moji-Mirim-SP, tendo os primeiros fundadores Padre Edson Vieira Lício e o Doutor 
Hermelindo Sandri e o Senhor José Módulo.  
Inicialmente a OSC foi denominada Sociedade de Assistência Social de Artur Nogueira daí a sigla 
“SASAN”, no decorrer do tempo observou-se que a palavra “sociedade”  termo utilizado pelo setor 
empresarial substitui-se por “Grupo de Assistência Social de Artur Nogueira”. 
Fundada há 45 anos e a primeira OSC. Organização Sociedade Civil, sem fins lucrativos e de 
caráter filantrópico fundada na cidade de Artur Nogueira. Possuímos uma área de 1.469,20metros 
quadrados, parte das nossas dependências físicas, está em construção obedecendo-se às 
normas vigentes da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas e de Segurança do Corpo 
de Bombeiros e a outra parte concluída e em funcionamento. 
 A nossa OSC busca promover ações preventivas para as famílias em situação de 
vulnerabilidade social, com foco no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, defesa 
dos direitos todo o nosso trabalho vem se adequando aos novos parâmetros da política de 
Assistência Social. 
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Como surgiu  
 
No ano de 1966, contou-nos Dr. Hermelindo Sandri:-Eu era funcionário do Juiz de Direito da 
Comarca de Moji Mirim, exercendo função de Secretário, fui nomeado Oficial Maior do Cartório de 
Artur Nogueira, tomando posse no mês de junho. Nesta ocasião o Senhor Raul Grosso 
responsável pelo Cartório encontrava-se com dificuldades naturais da idade e não conseguia 
cumprir todos os compromissos e os  serviços permaneciam acumulados. 
 O Senhor Hermelindo passou a organizar, trabalhando assiduamente no cartório, até altas 
horas e finais de semana; os nogueirenses lhe retribuíam pela rapidez que prestava seus serviços 
muito respeito, confiança e admiração; ao mesmo tempo sua paixão pela cidade e pelo seu povo 
crescia. Assim, cada vez mais entusiasmado pela cidade que o acolheu com tanto carinho, sentia 
a necessidade de retribuir esse acolhimento de alguma forma. 
 Na época da fundação da nossa SASAN, o município de Artur Nogueira tinha como 
atividade econômica principal centrada nas atividades do campo, principalmente no setor agrícola 
com a plantação de algodão, café, cana de açúcar e outras culturas. As famílias no geral eram 
numerosas, o trabalho no campo era árduo e pago por colheitas ou safras; a renda apenas 
sustentava a família em suas necessidades básicas e o sonho a uma vida melhor parecia muito 
distante; até que: -ocorre a descentralização industrial da cidade de São Paulo, sendo a região de 
Campinas a mais procurada pelas indústrias. Muitas famílias migraram para cidades da região, 
em busca de melhores oportunidades de trabalho e renda; consequentemente, a falta da mão de 
obra no período de colheita obrigou os fazendeiros a ofertar emprego em outras regiões e Estados 
do país; ocorrendo forte migração de mineiros, paranaenses, nordestinos para a cidade. 
Nesse período aconteceu um fato que nos chamou atenção:- enquanto a população nas cidades 
vizinhas crescia no município de Artur Nogueira não aumentava, nem diminuía; mas o numero de 
pessoas ou famílias com baixo poder aquisitivo necessitando de ajuda humanitária, aumentava 
consideravelmente, pelo motivo da migração tanto de quem partia da cidade na busca de trabalho 
e se arrependiam, voltavam para casa dos familiares;  como aqueles migrantes que chegavam 
desprovidos de subsistência.  
 Preocupado com a situação cada vez mais difícil dessas famílias Doutor Hermelindo e a 
esposa, concluíram que poderiam ajudar, mas, havia a questão do seu emprego, que lhe tomava 
todo seu tempo: - Ele pensava... “Deve haver uma maneira que eu possa ajudar... “ e foi assim 
que teve a ideia de colocar uma caixa no balcão do cartório  pedindo doações aos clientes do 
cartório. 
 As contribuições iam sendo arrecadadas e as famílias necessitadas passaram a receber 
alimentos, remédios, consultas médicas e a cada dia a demanda pelos serviços prestados pela 
SASAN era maior; Doutor Hermelindo entrou em contato com o único médico na cidade Doutor 
Décio de Queiróz Telles solicitou as consultas, que prontamente o atendeu;  no entanto não havia 
sala para os atendimentos de saúde. Situação estava complicada até entrando em contato com o 
Prefeito Municipal Senhor Atílio Arrivabene este cedeu local para o médico dar atendimento; as 
famílias de posse das receitas médicas recebia autorização para buscar o medicamento na 
Farmácia do Senhor Rieli Guzzi; mais tarde a SASAN passou a transportar os pacientes para os 
hospitais e pronto atendimento nas universidades na cidade de Campinas.  
 Passado algum tempo o Doutor Hermelindo responsavelmente concluiu:- que precisava 
informar aos doadores da SASAN o destino das contribuições arrecadadas, apresentando os 
documentos de forma contabilizada e decidiu convocar uma reunião com todos os doadores, as 
autoridades do município e todos os interessados na sua causa. 
 A reunião foi marcada aos 7 dias do mês de fevereiro de 1972, às 20 horas no Floresta 
Futebol Clube, durante os trabalhos apresentou-se a prestação de contas, e os relatórios das 
atividades; animados com os resultados, os presentes decidiram fundar uma sociedade (termo 
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utilizado na época), ou seja, uma Associação sem fins lucrativos, denominada Sociedade 
Assistência Social de Artur Nogueira - SASAN e constitui-se a sua primeira Diretoria formada: 
Diretor de Honra Padre Edson  Vieira Lício (cumprindo-se o protocolo da época que era convidar o 
pároco para Diretor de Honra), Presidente Doutor HermelindoSandri, Vice Presidente Maria 
Aparecida Sthal Cardoso, 1º Secretário Maria Lucia de Carvalho Castro, 2º Secretario: Maria 
Aparecida da Silva Posi, 1º Tesoureiro Joaquim Valim de Oliveira Castro, 2º Tesoureiro Frederico 
Gonzaga Jayme.Conselheiros Fiscais e Consultivo: Ederaldo Amaro Rodrigues, Natalino Rossetti, 
Gertrudes de Barros Sandri, Edmo Wilson  Cardoso, Geraldo Forner, Marlene Guisso, Sebastião 
Artur , José Domingos Gallo, Conselheiros Técnico: José Modolo, Amaro Rodrigues, Arnandi 
Tagliari e José Quintal.  
 A partir daí muitas conquistas foram realizadas pelo Doutor Hermelindo para a SASAN e 
para as Organizações da Sociedade Civil que se fundou posteriormente no município como: o 
ponto de vendas de flores no cemitério em período de finados, os terrenos onde hoje funciona a 
sede da SASAN., os benefícios de verbas municipais e muitos outros. 
 Essa é a nossa história com a importância de ter sido escrita pelo nosso fundador na sua 
máquina de escrever e nos foi entregue, numa linda tarde de primavera na sede da SASAN e 
transcrita por esta Diretoria, que se orgulha em dar continuidade ao trabalho pioneiro daqueles 
que a fundaram.                        
 
 

NOSSA MISSÃO, VISÃO E VALORES  
 
Missão 
Provocar um processo de mudança na pessoa e nas famílias assistidas, inserindo-os no universo 
do trabalho, da educação e na garantia de direitos sociais. 
 
Visão definida aos próximos cinco anos: 
A SASAN sonha com um mundo em que não exista pobreza e que cada indivíduo seja eficiente 
em suas atitudes de mudança e transformação, contribuindo para solucionar os desafios sociais 
 
Nossos Valores 
 
Qualidade 
Manter sempre o pioneirismo e excelência na assistência social. 
 
Transformação 
Ser agente de transformação como foco no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 
junto a família, a comunidade, nos profissionais e nos colaboradores. 
 
Responsabilidade Social  
-Buscar a integração do ser humano, respeitando a sua individualidade, ambiente e comunidade. 
 
Sustentabilidade 
Promover um ambiente colaborativo, apoiando objetivos, transformando em ações e gerando uma 
gestão auto-sustentável. 
 
Ética  
-Acolher de forma ética e humana, promovendo o respeito mútuo entre      colaboradores, famílias 
assistidas, a comunidade e os recursos públicos recebidos
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Bases Legais 
 
A última alteração estatutária foi em 02/06/2016. A atual Diretoria tem mandato até 
01/12/2017 
 
Para execução de suas atividades, a ONG dispõe dos seguintes documentos: 
 

Documentos Emitido por Validade Finalidade 

Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica 

Receita Federal Mensal Comprovante 
Cadastral 

Declaração de 
Utilidade Pública 
Municipal  
Lei nº.1070 de 
09.02.1970 

Prefeitura Municipal 
de Artur Nogueira 

Prazo Indeterminado Recebimento de 
Recursos Públicos 

Lei de Subvenção 
Municipal nº 2871 

Prefeitura Municipal 
de Artur Nogueira 

Prazo Indeterminado Recebimento de 
Recursos Públicos 

Registro no 
Conselho Nacional 
de Assistência 
Social-CNAS-
Resolução nº 31 de 
24.02.1999 

Conselho Nacional 
de Assistência 
Social 

   - Recebimento de 
Recursos Públicos 

Comprovante de 
Inscrição no 
Conselho Municipal 
de Assistência 
Social-CMAS. 

CMAS. Prazo Indeterminado 
com renovação 
Anual. 

 

 Pro Social DRADS CAMPINAS Anual Recebimento de 
Recursos da 
Assistência Social 
Estadual e Nota 
FiscalPaulista 

Certificado de 
Regularidade do 
FGTS 

Caixa Econômica 
Federal 

Mensal Recebimento de 
Recursos Públicos 

Certificado Negativo 
de Débitos Relativos 
às Contribuições 
Previdenciárias e as 
de terceiros 

Ministério da 
Fazenda 

Mensal Recebimento de 
Recursos Públicos 

CRCE-Certificado de 
Regularidade 
Cadastral de 
Entidades 

Corregedoria Geral 
da Administração 
Casa Civil Governo 
do Estado de São 
Paulo 

- Recebimento de 
Recursos Públicos 
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QUEM SÃO AS PESSOAS QUE CUIDAMOS 
 
São pessoas residentes no município de Artur Nogueira, que compõem um grupo familiar 
que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação de direitos 
sociais e/ou fragilização de vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social, seja nas 
discriminações etárias, étnicas, de gênero ou deficiências. 
 
III - JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho tem por foco a constituição de espaço de convivência, 
fortalecimento de vínculos e formação para a participação e cidadania.  A OSC.SASAN  
está inscrita no Conselho Municipal da Assistência Social-CMAS no nível da Proteção 
Social Básica do SUAS, executando os seguintes serviços socioassistenciais tipificados, 
conforme preconizam as Resoluções CNAS nº 109/2009 e nº 13/2014 conforme descrição 
abaixo:- 

 
-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 
15 anos, este serviço encontra-se descrito de modo Específico na Resolução acima citada 
tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e 
cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, 
a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções 
devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de 
expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e 
adolescentes com deficiência, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras 
violações, cujas atividades contribuem para re-significar vivências de isolamento e de 
violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do de sociabilidades 
e na prevenção de situações de risco social. 
 
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes 15 a 
17 anos, descrito de modo específico na Resolução CNAS nº 109/2009 como aquele que 
“tem  por foco fortalecimento da convivência familiar, comunitária e contribui 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 geral 
para o mundo do trabalho. As atividades devem abordar as questões relevantes sobre a 
juventude, contribuindo para a construção de novos conhecimentos e formação de atitudes 
e valores que reflitam no desenvolvimento para a construção de novos conhecimentos e 
formação de atitudes e valores que reflitam no desenvolvimento integral do jovem. As 
atividades também devem desenvolver habilidades gerais, tais como a capacidade 
comunicativa e a inclusão digital de modo a orientar o jovem para a escolha profissional, 
bem como realizar ações com foco na convivência social por meio da arte-cultura e 
esporte-lazer. 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 meio social; criar oportunidades de acesso 
a direitos; estimular praticas associativas e as diferentes formas de expressão dos 
interesses, posicionamento e visões de mundo de jovens no espaço público.” 
 
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adultos de 18 a 29 
anos,descrito de modo específico na Resolução CNAS nº 13/2014, como aquele que “tem 
por foco o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, na proteção social, 
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assegurando espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, de modo a 
desenvolver a sua convivência familiar e comunitária. Contribuir para a ampliação do 
universo informacional, artístico e cultural dos jovens, bem como estimular o 
desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida, propiciar sua formação 
cidadã e vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social; detectar 
necessidades, motivações, habilidades e talentos. As atividades devem possibilitar o 
reconhecimento do trabalho e da formação profissional como direito de cidadania e 
desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas 
básicas. Contribuir na inserção, reinserção e permanência dos jovens no sistema 
educacional e no mundo do trabalho, assim como no sistema de saúde básica e 
complementar, quando for o caso, além de propiciar vivências que valorizam as 
experiências que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo 
para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos jovens, estimulando a 
participação na vida pública no território, ampliando seu espaço de atuação além daregião 
desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo 
contemporâneo”. 
 
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adultos de 30 a 59 anos, 
descrito de modo específico na Resolução CNAS nº 13/2014, como aquele que “tem por 
foco o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, desenvolvendo ações 
complementares assegurando espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e 
social.O desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e encontros 
intergeracionais de modo a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária. 
Contribuir para ampliação do universo informacional, artístico e cultural, estimular o 
desenvolvimento, potencialidades a novos projetos de vida. Propiciar sua formação cidadã 
detectar necessidades motivações, habilidades e talentos, propiciando vivências para o 
alcance de autonomia e protagonismo social, estimulando a participação na vida pública 
no território, desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e 
do mundo contemporâneo. As atividades devem possibilitar o reconhecimento do trabalho 
da formação profissional como direito de cidadania, desenvolver conhecimentos sobre o 
mundo do trabalho, competências específicas básicas. Contribuir para a inserção, 
reinserção  permanência dos adultos no sistema educacional, no mundo do trabalho, no 
sistema de saúde básica e complementar, quando for o caso, além de propiciar vivências 
que valorizam as experiências que estimulem e potencializem a condição de escolher e 
decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia, ampliando seu espaço de 
atuação para além do território”. 
 
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos, descrito de modo 
específico como aquele que “tem por foco o desenvolvimento de atividades que 
contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e 
de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na 
prevenção de situações de risco social”. A intervenção social deverá estar pautada 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 constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção 
social; incluir vivências que valorizam suas experiências e que estimulem e potencialize a 
condição de escolher e decidir”. 
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A nossa Entidade vem buscando junto a órgãos públicos recursos para ampliação 
das nossas instalações físicas e a cada dia aperfeiçoar o nosso serviço de convivência e 
fortalecimento de vinculo, junto às famílias em situação de vulnerabilidade social e a 
comunidade local. 

 
IV - OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral 
 
Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco 
social, fortalecendo a convivência familiar e comunitária, de acordo com a Lei Orgânica da 

Assistência Social “LOAS”,pelo Sistema Único de Assistência Social SUAS.- Proteção 
Social Básica executando o serviço socioassistencial tipificado denominado Serviço de 
Convivência e Fortalecimento Vínculos, de acordo com a Resolução CNAS nº 109/2009 e 
a Resolução CNAS nº 13/2014, no município de Artur Nogueira 
 

Objetivos Específicos 
 
Específicos Para crianças e adolescentes 
- Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de 
crianças e adolescentes de 6 anos a 15 anos e no fortalecimento dos vínculos familiares e 
sociais;   
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;  
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do sistema educacional 
 
Específico Para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos 
- Complementar as ações da família, e comunidade na proteção e desenvolvimentos dos 
adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos jovens, bem 
como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua 
formação cidadã; 
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional 
 
Específicos Jovens de 18 a 29 anos 
- Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento 
dos jovens e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais 
-- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 
- Contribuir na inserção, reinserção e permanência dos jovens no sistema educacional e no 
mundo do trabalho, assim como no sistema de saúde básica e complementar, quando for o 
caso; 
 
Específicos Para Adultos dos 29 anos a 59 anos 
- Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento 
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dos jovens e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais 
-- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e encontros intergeracionais de 
modo a desenvolvera sua convivência familiar e comunitária; 
 
Específico Para Pessoas Idosas 
- Contribuir para o processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo; 
- Assegurar espaço de encontro para pessoas idosas e encontros intergeracionais, de 
modo a promover a sua convivência familiar e comunitária. 
 
V – UNIVERSO DO PROGRAMA 
  Área de atuação famílias (gestante, criança, adolescentes, jovens, idosos) 
 Residentes na zona rural e urbana no município de Artur Nogueira 
 

VI – ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS. 
 
A - Caracterização socioeconômica da região 
 
Localização 
A Entidade está localizada à Rua 10 de Abril, nº 1601, Bairro Paineiras – Artur 
Nogueira – CEP. 13160-000 – Tel. (19) 3827-1001 
 
Área de abrangência 

Município de Artur Nogueira Estado de São Paulo.  

 
B - Caracterização socioeconômica da população da área de abrangência: 

O município de Artur Nogueira sua população conforme contagem em Índice 
Populacional = 45.369 habitantes (Fonte: Fundação Seade); PIB. 672.642,74 – IDH 0,796 
média, numa área de 178 Km2.A principal fonte de renda é a produção agrícola 
(mandioca, hortaliças, laranja, tangerina, cana de açúcar). 

Considerando o Programa Petrobras Agenda 21 local, através de o Instituto ECOAR 
que realizou um diagnóstico socioambiental no município de Artur Nogueira, 
principalmente nos Bairros Sacilotto II, Itamarati e Blumenau, onde a maioria dos 
entrevistados pelo Instituto Ecoar,38% mora na comunidade a mais de 10 anos, 38% mora 
na comunidade a mais de 5 a 10 anos, 18% de 1 a 5 anos. A grande maioria 75% nunca 
participou de ações na comunidade, mais 65% revelam vontade e interesse em participar. 
Também apontou que a baixa qualificação profissional, a ausência de cursos de 
capacitação de mão de obra e a inexistência de cooperativas de trabalho, forma, em 
conjunto com a baixa escolaridade, uma teia de desemprego e baixa renda familiar 
(67,5%-recebem de 1-3 salários mínimos).  

Considerando também, levantamento nos arquivos da nossa Entidade entre os nossos 
assistidos constatou que: 80% das famílias atendidas são mulheres entre 17 – 30 anos, 
com prole numerosa 2-5 filhos, de união não estável, sendo mantenedora do lar, tanto na 
educação dos filhos como financeiramente, 10% são parentes com a guarda dos netos 
evitando o abrigo institucional, 10% idosos sem família ou com dificuldade financeira, em 
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condições de morar sozinhos.  
 As duas ferramentas de pesquisa citadas acima demonstram a realidade do nosso 
município e a necessidade de ações comunitárias, voltadas para formação, capacitação, 
melhores oportunidades de trabalho e renda e principalmente educar-se para uma vida 
mais saudável, preservando o meio ambiente.  

A característica da população da área de abrangência, atendidas pela Entidade: - 
são pessoas, famílias residentes na zona urbana e rural do nosso município em situação 
de vulnerabilidade social:- decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços 
públicos, da fragilização de pertencimento e sociabilidade e ou qualquer outra situação de 
vulnerabilidade e risco social e que enfrentam dificuldades vivenciadas por alguns de seus 
membros: pessoas com deficiência, idosos, adoentados, desempregados. 
 
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
 

 Descreve-se o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nas 
Resolução CNAS nº 109/2009 tipificação nacional, como serviço realizado em grupos, 
organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus 
usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com 
famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma de intervenção social 
planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e 
reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. 
Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento 
de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a 
convivência comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e 
afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas 
ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. 
Deve prever o desenvolvimento de ações intergeracionais e a heterogeneidade na 
composição dos grupos por sexo, presença de pessoas com deficiência, etnia, raça, entre 
outros. 
 

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA 
 
Crianças e Adolescentes: 06 anos a 15 anos 
Público Alvo: Crianças e Adolescentes  
Faixa Etária: 06 anos a 15 anos 
Regime de atendimento: Segunda à Quinta-feira, das 8h00 às 11 e das 12h00 às 17h00. 
Toda sexta-feira o atendimento ocorre apenas das 8h00 às 11h00. 
Sexo: ambos os sexos 
Capacidade total de atendimento: 5 vagas 

 

Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos 
Público Alvo: Adolescentes e Jovens 
Faixa Etária: 15 a 17 anos 
Regime de atendimento: Segunda à Quinta-feira, das 8h00 às 11 e das 12h00 às 17h00. 
Toda sexta-feira o atendimento ocorre das 8h00 às 11h00. 
Sexo: ambos os sexos 
Capacidade total de atendimento: 5 vagas 
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Jovens de 18 a 29 anos 
Público Alvo: Jovens 
Faixa Etária: 18 a 29 anos 
Regime de atendimento: Segunda à Quinta-feira, das 8h00 às 11 e das 12h00 às 17h00. 

Toda sexta-feira o atendimento ocorre das 8h00 às 11h00. 
Sexo: ambos os sexos 
Capacidade total de atendimento: 2 vagas 
 
Adultos de 30 a 59 anos 
Público Alvo: Adultos 
Faixa Etária: 30 a 59 anos 
Regime de atendimento: Segunda à Quinta-feira, das 8h00 às 11 e das 12h00 às 17h00. 

Toda sexta-feira o atendimento ocorre apenas das 8h00 às 11h00. 
Sexo: ambos os sexos 
Capacidade total de atendimento: 2 vagas 
 
Idosos acima de 60 anos 
Público Alvo: Idosos 
Faixa Etária: acima de 60 anos 
Regime de atendimento: Segunda à Quinta-feira, das 8h00 às 11 e das 12h00 às 17h00. 
Toda sexta-feira o atendimento ocorre apenas das 8h00 às 11h00. 
Sexo: ambos os sexos 
Capacidade total de atendimento: 02 vagas 
 

INFRAESTRUTURA FÍSICA: 
 

O Grupo de Assistência Social de Artur Nogueira- SASAN conta com uma área de 
1.469,20metros quadrados, parte das dependências físicas em construção obedecendo às 
normas vigentes da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas Segurança do 
Corpo de Bombeiros.E 138 metros quadrados coberto, com salas de atendimento 
individualizado, salas de atendimento coletivo e comunitárias conforme segue abaixo: 
 

Quantidade Salas Nº Materiais 

01 Pintura em Tecido e outros  Mesas, cadeiras,1 maquina de costura. 

01  Secretaria  Mesas, cadeiras, armários, telefone, 
computador. 

01 Bazar Roupas,cadeiras, balcão, armário, 
cabides. 

01 Computação e Biblioteca Mesas,cadeiras,04computador,armários, 
livros, televisão, material didático,lousa 

01 Almoxarifado Alimentos em geral, panelas, e material 
Utilizados em eventos e festas. 

01 Atendimento Social Mesas e cadeiras, armários,arquivo, 
computador, mesa para o computador e 
impressora. 
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01  Cozinha Pia, armário, mesa,fogão e botijão, 
cadeiras, geladeiras,pratos, talheres, 
panelas em geral, bandeja. 

01 Sanitário masculino Peças de banheiros (bacia, pia e 
armário, toalhas) 

01 Sanitário feminino Peças de banheiros (bacia, pia e 
armário, toalhas) 

01 Área de Serviço Lavanderia tanque       e maquina de 
lavar roupas, ferro elétrico e área de 
convivência bebedouro, cadeiras. 

01 Garagem 01 carro, 01 perua Kombi e materiais de 
uso em geral 

01  Almoxarifado II Freezer, geladeiras,fogão para serem 
utilizados em eventos e festas. 

01 Banheiro Feminino Em construção fase de acabamento 

01 Banheiro Masculino Em construção fase de acabamento 

01 Palco Em construção 

01 Salão Em construção 

01 Cozinha e refeitório Em construção 

01 Sala de Computação Em construção 

01  Área de Lazer  

 

 
Provisões: 
1 - Recursos Materiais: Materiais permanentes e de consumo necessários ao 
desenvolvimento do serviço, tais como computadores, mesas, armários, entre outros. 
 
2 - Materiais Socioeducativas: artigos pedagógicos, culturais, banco de dados dos 
usuários(a), de benefícios e de serviço sócio assistenciais, Cadastro único de Programas 
Sociais, Cadastro de Beneficiários do BPC. 
 
Trabalho Social: Acolhida: acolhida e encaminhamentos: grupo de convívio e 
fortalecimento de vínculos: informação, comunicação e defesa de direitos; fortalecimento 
da função protetiva da família; mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; 
informação; de banco de dados do usuário(a) e organizações; elaboração de relatórios e 
ou prontuários; desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; mobilização para a 
cidadania. 
 
4 - RECURSOS FINANCEIROS A SER UTILIZADOS 
Os recursos utilizados são Subvenção Municipal, doações de Empresas, recursos próprios 
eventos, bazar, etc.) e doações diversas. 
 
5 - RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 
 

 Recursos Humanos: de acordo com a NOB-RH/SUAS:  
Quadro de Recursos Humanos Envolvidos 
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Cargo   Quantidade HORAS Vinculo com a 
entidade 

Assistente 
Social 

Célia Regina Menconi 1 20 hs 
semanais 

Celestita( com 
carteira 
assinada) 

 Pedagoga Daniela Botasso 1 30 hs 
semanais 

Celestita( com 
carteira 
assinada) 

Administrador Santo de Faveri 1 40 hs 
semanais 

Voluntário 

Monitora 
Artesanato 

Maria Souza Santos 1 4 horas 
semanais 

Voluntária 

Monitor de 
Informática 

Eilson Santos Meira 1 6 horas 
semanais 

Voluntário 

 
6 - Nossos Parceiros: Promoção Social CMAS. PAIF CRAS,PAEF CREAS.,DRADS 
Campinas, Escolas Publicas. 
 
7 - ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Município de Artur Nogueira 

 
8 - ELABORAÇÂO: Reuniões para planejamento de atividades, elaboração e execução do 
cronograma de atividades anual. 
 
9 - Execução: aula pratica através das atividades e trabalhos confeccionados. 
 
10 - AVALIAÇÃO: Lista de frequência e trabalhos confeccionados. Monitoramento: 
Número efetivo de atividades realizadas; nível de interesse demonstrado pelos 
participantes, exposição dos trabalhos. 
 
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
 
SETOR 1- SERVIÇO SOCIAL 
 

- Atendimento individual ou Grupos de pessoas ambos os sexos de acordo com a faixa 
etária, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social.  

-Apoiar a construção e o fortalecimento de vínculos comunitários, a integração e 
participação social e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas. 

 - Proteger os usuários, preservando suas condições de autonomia e independência; 

 -Preparar os usuários para o alcance da auto sustentação; 

 -Promover o restabelecimento de vínculos comunitários, familiares e/ou sociais; 
 -Promover o acesso à rede de políticas públicas. 
 
Horário de Atendimento de Segunda Feira à Quinta – Feira das 7 h 12 h.  
 
Atividades 
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-Acolhimento 
-Levantamento, Estudo e Diagnóstico das famílias- O primeiro atendimento poderá ser 
feito através de procura espontânea, por encaminhamentos. Preenchimento da 
documentação coleta de dados da família ou pessoa, ( conforme orientação do SUS-
Sistema Único de Saúde) que solicita os serviços da ONG. SASAN.   
-Visitas Domiciliares-objetivando conhecer as condições em que vivem a família, 
apreender aspectos do cotidiano de suas relações in loco, nos será permitido observar, 
conhecer as vulnerabilidades, as relações intra familiares, como se processa e se 
estabelece a convivência comunitária. Nessa ação planejamos o plano de ação para a 
família e realizar as ações de intervenção.  
-Orientações Individuais ou e em Grupo com adultos: tem por finalidade conhecer a 
história de vida da família, explicitar responsabilizações; o que permite que as intervenções 
sejam vista sob um aspecto de construção e não de imposição. 
-Ações com a rede de atendimento 
-Reuniões com a Rede de Atendimento 
 
SETOR 2- Brinquedoteca 
 
-Atendimento grupo com crianças de 6 a 12 anos ambos os sexos, no máximo10 crianças; 
-Atendimento individual com os pais, orientação sobre aprendizado da criança; 
-Orientação aos pais referente saúde da criança; 
 
Atividades 
-Leitura 
-Videos Educativos 
-Brincadeira Lúdicas 
-Teatro 
-Jogos Educativos 
-Brincadeiras Folclóricas 
 
Horário de Funcionamento: das 8h às 11h30h de segunda a sexta-feira e das 13h às 16h 
de segunda à quinta-feira 
 

 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: 
 

Projeto:   I - GRUPO DOCE AMIZADE  

O Projeto procura proporcionar, além do desenvolvimento de habilidades mentais, 

emocionais e artísticas, um encontro inter-humano de trocas enriquecedoras, despertando 

o sentido das comunicações sociais e humanas, da percepção e reflexão critica do mundo 

a sua volta. Assim, por meio de atividades oficinas de crochê, reciclagem, pintura em 

tecido, aproximá-los da realidade e estimulá-los a desenvolver meios para superar conflitos 

e dificuldades que apareçam de forma criativa e autêntica, ampliando assim o repertório 

expressivo de suas relações. Assistir jovens, adultos ambos os sexos em situação de 

vulnerabilidade ou risco social no período diurno, nos horários contraturno escolar, a 

família poderá acompanhá-los fortalecendo a convivência familiar. 
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2 - Publico Alvo: 

Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, faixa etária acima de 10 anos á 60 anos 
acima, sem distinção de raça, cor, religião e escolaridade. A maioria das participantes é 
atendida pela CRAS, através bolsa família e renda cidadã. 
 
3 - CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 
O Projeto tem capacidade de atender 5 pessoas, distribuídas por turma duas vezes na 
semana, sendo que essas serão distribuídas entre as atividades escolhidas, podendo a 
mesma participar de mais que uma oficina. 
 
Provisões: 
 
Recursos Materiais: Materiais permanentes e de consumo necessários ao 

desenvolvimento do serviço, tais como computadores, mesas, armários, entre outros. 
Materiais Socioeducativas: Banco de dados dos usuários (a), de benefícios e de serviço 
sócio assistenciais, Cadastro único de Programas Sociais, Cadastro de Beneficiários do 
BPC. 
 
Trabalho Social: Acolhida: acolhida e encaminhamentos: grupo de convívio e 
fortalecimento de vínculos: informação, comunicação e defesa de direitos; fortalecimento 
da função protetiva da família; mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; 
informação; de banco de dados do usuário(a) e organizações; elaboração de relatórios e 
ou prontuários; desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; mobilização para a 
cidadania. 
 
4- RECURSOS 
FINANCEIROS A SER UTILIZADOS 
Os recursos utilizados serão Subvenção Municipal, doações de Empresas, recursos 
próprios (eventos, bazar, etc.) e doações diversas. 
 
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 
Recursos Humanos: de acordo com a NOB-RH/SUAS:  

Quadro de Recursos Humanos Envolvidos 

Cargo  Nome Quantidade HORAS Vinculo com a 
entidade 

Assistente 
Social 

Célia Regina 
Menconi 

1 20 hs 
semanais 

Celestita( com 
carteira assinada) 

Administração 
e Pedagoga 

Daniela Botasso 1 30 hs 
semanais 

Celestita( com 
carteira assinada) 

Monitora 
Artesanato 

Maria Souza 
Santos 

1 4 horas 
semanais 

Voluntária 

 
6 - Nossos Parceiros: Promoção Social CMAS, PAIF CRAS,PAEF CREAS.,DRADS 
Campinas, Escolas Publicas. 
 
7 - ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Município de Artur Nogueira 
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8 - ELABORAÇÂO: Reuniões para planejamento de atividades, elaboração e execução do 

cronograma de atividades anual. 
 
9 - Execução: aula pratica através das atividades e trabalhos confeccionados. 
 
10 - AVALIAÇÃO: Lista de frequência e trabalhos confeccionados. Monitoramento: 
Número efetivo de atividades realizadas; nível de interesse demonstrado pelos 
participantes, exposição dos trabalhos. 

 
PROJETO:  II -  NAS ASAS DA  INFORMÁTICA  

        
1 O Projeto procura proporcionar, além do desenvolvimento de habilidades mentais, 
emocionais e artísticas, um encontro inter-humano de trocas enriquecedoras, despertando 
o sentido das comunicações sociais e humanas, da percepção e reflexão critica do mundo 
a sua volta despertando na criança e adolescente iniciação à instrução de informática 
(computação);e principalmente a adultos e idosos por serem aqueles, que demonstram 
maiores dificuldades. Assistir crianças 8 à 12anos, Adolescentes dos13 anos aos 17 anos, 
Jovens dos 19 aos 29 anos Adultos dos 30 à 59 anos, Idosos acima de 60 anos ambos os 
sexos em situação de vulnerabilidade 
 
2 - Publico Alvo: 
Assistir crianças 8 à 12anos, Adolescentes dos13 anos aos 17 anos, Jovens dos 19 aos 29 
anos Adultos dos 30 à 59 anos, Idosos acima de 60 anos ambos os sexos, sem distinção 
de raça, cor, religião e escolaridade. A maioria dos participantes é atendida pela CRAS, 
através bolsa família e renda cidadã. 
 
3 - CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 
5 Crianças, 5 Adolescentes, 2 Jovens, 2 Adultos e 2 Idosos faixa etária acima de 7 anos à 
59 anos, distribuídas por turma  três vezes na semana. 
 
4 - RECURSOS FINANCEIROS A SER UTILIZADOS 
Os (recursos utilizados são Subvenção Municipal, doações de pessoas jurídicas e físicas, 
recursos próprios eventos, bazar, etc.) e doações diversas. 
 
Provisões: 
Recursos Materiais: Materiais permanentes e de consumo necessários ao 
desenvolvimento do serviço, tais como computadores e componentes, mesas, entre 
outros. 
Banco de dados dos usuários(a), de benefícios e de serviço sócio assistenciais, Cadastro 
único de Programas Sociais, Cadastro de Beneficiários do BPC. 
 
Trabalho Social: acolhida e encaminhamentos, grupo de convívio e fortalecimento de 
vínculos,  informação, comunicação e defesa de direitos; fortalecimento da função protetiva 
da família; mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; informação; de banco 
de dados do usuário(a) e organizações; elaboração de relatórios e ou prontuários; 
desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; mobilização para a cidadania. 
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5 -  RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 
 Recursos Humanos: de acordo com a NOB-RH/SUAS:  

Quadro de Recursos Humanos Envolvidos 

Cargo  Nome Quantidade HORAS Vinculo com a 
entidade 

Assistente 
Social 

Célia Regina 
Menconi 

1 20 hs semanais Celestita( com 
carteira 
assinada) 

Administração 
e Pedagoga 

Daniela Botasso 1 30 hs semanais Celestita( com 
carteira 
assinada) 

Instrutor de 
Informática 

Eilson Santos 
Meira 

1 06 hs semanais Voluntário 

 
6 - Nossos Parceiros: Promoção Social CMAS, PAIF CRAS, PAEF CREAS, DRADS 
Campinas, Escolas Publicas. 
 
7 - ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: Município de Artur Nogueira 
 
8 - ELABORAÇÂO: Reuniões para planejamento de atividades, elaboração e execução do 
cronograma de atividades anual. 
 
9 - Execução: aula pratica através das atividades e trabalhos confeccionados. 
 
10 - AVALIAÇÃO: Lista de frequência e trabalhos confeccionados. Monitoramento: 

Número efetivo de atividades realizadas; nível de interesse demonstrado pelos 
participantes, exposição dos trabalhos. 

 
 

Endereço para correspondência: 

Rua 10 de Abril nº 1601-Bairro Paineiras - CEP.13160-000 

Cidade: Artur Nogueira (Berço da Amizade) Região Metropolitana de Campinas 

Estado de São Paulo – País Brasil 

Telefone e FAX (19) 38271001 E-mail:sasam grupo@hotmail.com 

 

Artur Nogueira, 01 de janeiro de2017. 

 

REGINALDO ANTONIO DELGADO                 CÉLIA REGINA MENCONI CHINELLATO 
       PRESIDENTE                                                     Assistente Social – CRESS. 17865 
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

OFICINA  DE ARTESANATO 

HORÁRIO Período Janeiro à Dezembro 

8h Café da Manhã 

8h15m  

Monitora 
Artesanato 

Maria Souza Santos 

 
 

Iniciação à Pintura em Tecido 

Atividades Importância da Pintura em tecido 
Início da atividade  como tirar risco 
Pintura em pano simples 
Pintura em tecido de sacaria 
Pintura em toalhas de rosto e banho 
Pintura em lençol, toalhas de mesa, guardanapos, 
Pintura para bebê 
Importância da customização- reciclagem de roupas 
Escolha das roupas no bazar  
Bordados 
Bordados em pedraria 
Costuras utilizando colagem 
Crochê 
Ajustes nas roupas 
Importância da Embalagem do produto 
Como colocar à venda seu produto 

10h Saída e termino das atividades 

 

Oficina: Iniciação à Instrução de Informática  

Horário                 Período de  Julho à Dezembro de 2016 

Instrutor de 
Informática 

Eilson Santos Meira 

 Preparação da sala, instalação dos computadores 

8h  Curso de Iniciação à instrução de informática (computação) 

Atividades Ligando o computador de mesa 
Área de trabalho 
Conhecimento e manipulação do teclado e mouse 
Desligando o computador 
Windows Explorer 
Utilizando um disco de CD 
Utilizando         um pen drive ou HD Externo 
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Criando Pastas consecutivas 
Selecionando arquivos e pastas não consecutivaos 
Word – componentes, atividades, salvando arquivo 
Formatando texto 
Atividades de Texto 
Atividades de textos inserindo tabela 
Internet 
Benefícios da Internet 
Acessando o Google 
Atividades 
Excel - benefícios 
Atividades 
 

10h30m Saída e termino das atividades 

 

 
 
 


