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1 -DADOS CADASTRAIS E APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE

Nome Razão Sociai: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE APOIO À CRIANÇA - (ASCAC)

Nome Fantasia: Casa Amiga.

CNPJ: 0S.338.559/0001-3S

Atividade Principal: Atividade de associações de defesa de direitos sociais 

End.: Estrada do Amapá, 472 -  Barão do Amapá- Duque de Caxias -  RJ 

CEP: 25.235-475-Tel.: (21)2782-9003 

E-mail: contatoascaciQamaií.com 

diretonaascacQgmail.com

2 -  APRESENTAÇÃO

A Associação Cristã de Apoio a Criança - ASCAC é uma Entidade Filantrópica sem fins iucrativos que 

iniciou suas atividades no ano de 2004 com a união de vários amigos, entre eles, donas de casa, 

microempresários e profissionais iiberais de diversas áreas de atuação, para ajudar crianças, 

adolescentes e seus familiares que estivessem em situação de extrema vulnerabilidade social1 que 

viviam no bairro Parque Barão do Amapá. No referido ano a ajuda se deu através de atendimentos e 

acompanhamentos no seguimento da saúde, psicologia e serviço social. No ano de 2007 a 

instituição iniciou um trabalho mais incisivo no bairro desenvolvendo diversas atividades 

desportivas e culturais com o direcionamento fundamentado no fortalecimento de víncuics 

familiares e sociais. No ano de 2008 a instituição identificou a importância de se estreitar ainda mais 

as suas atividades junto às políticas públicas socioassistenciais do município e se inscreveu no 

Conselho Municipal da Assistência Social de Duque de Caxias -  CMAS intensificando assim a 

parceria junto às atividades do CRAS e CREAS, intensificando o seu trabalho na matricialidade 

sociofamiliar.

3 -  OBJETO

Fortalecer a participação e o desenvolvimento da comunidade loca! de forma individual e coletiva, 

na busca do fortalecimento e o pleno exercício da cidadania, autonomia e protagonismo social.

1 "(SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 16, N .l, P. 143-166, JUL./DEZ. 2013).”
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4 -OBJETIVOS

® OBJETIVO GERAL

Criar um espaço para o desenvolvimento das reiações sociais comunitárias através de ações

com atividades lúdicas e cognitivas, estimulando e orientando seus participantes no 

fortalecimento da sua identidade e o sentimento de pertencimento locai, no combate às 

múltiplas ações das vulnerabilidades sociais.

© OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fomentar o pensamento criativo dos participantes através da realização de oficinas com

ações e atividades culturais direcionadas para a realização de diálogos e fazeres que 

promovam alternativas para o enfrentamento das vulnerabilidades e crie elementos para a 

transformação e fortaleçam os vínculos sociais e comunitários.

5 -PÚBLICOS ALVO

Crianças TOTAL Adolescente TOTAL Adultos TOTAL
TOTAL

ATENDIDOS

09 a 11 anos 90 12 a 17 anos 90 18 a 59 anos 20 200

6 -  ÁREAS DE ABRANGÊNCIA

O referido bairro popularmente chamado de Amapá tem divisas com os municípios de Belford Roxo 

e Nova Iguaçu e está situado no 42 Distrito do município de Duque de Caxias -  RJ. Segundo dados

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-!BGE o município de Duque de Caxias possui uma 

população estimada para 2020 de 924 624 habitantes, devendo ocupar assim o posto mais 

populoso da Baixada Fluminense, o terceiro mais populoso do estado e o 186 * * 9 mais populoso do

país.
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O bairro do Amapá segundo o último censo 1BGE/2010 é formado por uma população de 6.320 

habitantes. Sua população feminina local ocupa a maior representatividade em seu território com 

50,73% da totalidade de seus moradores. A população jovem com idades entre 0 e 14 anos 

representa 27,9%, configurando assim uma população local com mais jovens do que idosos cuja 

representação é de apenas 4,6%. Q referido bairro possui duas escolas que compõem o sistema 

público educacional que são a Escola Municipal Barão do Amapá, o Centro Integrado de Educação 

Pública Eugênia Moreira e a Creche Municipal -  CA1CC. O bairro por estar dentro da área de 

abrangência dc Centre de Referência de Assistência Social - CRAS (Xerém) e do Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social -  CREAS (Maria Helena) possui uma ligação direta com rede 

socioassistencial implementadas pelas políticas públicas da Secretaria Municipal de Assistência 

Social de Direitos Humanos de Duque de Caxias.

A instituição ASCAC desde a sua formação inicial em 2004 se mostrou em compromisso constante 

na busca de uma transformação social e territorial local. O projeto Semeando Esperança, busca 

favorecer o acesse so conhecimento e ao pensamento crítico, permitindo aos participantes a 

construção de relações, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, contribuindo para o 

desenvolvimento da sua autonomia e protagonismo social, ampliando seu espaço de atuação para 

além do território.

7 -JUSTIFICATIVA

O município de Duque de Caxias possui 89.8412 famílias incluídas no Cadastro Único com 51.275 

beneficiados no programa bolsa família. No bairro do Amapá atualmente existem 1.181 famílias 

incluídas no Cadastro Único com 3.069 beneficiados no programa bolsa família3 perfazendo 

praticamente a metade da população do bairro em situação de pobreza ou em extrema pobreza. A 

lei que determina as regras para a execução do programa bolsa família -  Lei 10.836/2004 em seu 

art, 22 §14 prevê que o pagamento deverá ser feito preferencialmente para a mulher, com isso, a 

instituição ASCAC identificou as grandes problemáticas sociais locais enfrentadas pelas mulheres e 

suas famílias por estarem em situação de extrema vulnerabilidade social.

2<http://rd.porta!ods.com.br/re!atorios/9/erradicacao-da-pobreza/BRA003033025/duque-de-caxias—rj>. Acesso em: 01 outubro.2020.
3 http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/pergunt3S-frequentes/bolsa-iamilia/beneficios/beneficiario. Acesso em 01 outubro 2020 
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Organização Internacional do Trabalho - OIT (2005) aponta a situação de extrema pobreza entre as 

mulheres e ressalta que "a pobreza afeta homens e mulheres de forma diferente". Existem 

processos e características comuns a homens e mulheres na situação de pobreza, mas também 

outros nos quais se pode observar uma ciara incidência de determinantes de gênero." A dificuldade 

para obtenção de trabalho, bem como a qualidade deste, são reflexos da baixa escolaridade e do 

analfabetismo demonstrando também desigualdades de gênero, raça/etnia, pois entre as famílias 

pobres chefiadas por mulheres a maioria é negra e com baixa escolaridade.

Segundo a agência IBGE de notícias, a renda é um dos fatores que determinam os percentuais de 

abandono e atraso escolar dos jovens de 15 a 17 anos. Na evasão escolar, 11,8% dos jovens mais 

pobres tinham abandonado a escola sem concluir o ensino médio em 2018. Esse percentual é oito 

vezes maior que o dos jovens mais ricos (1,4%). No país, cerca de 737 mil pessoas nessa faixa de 

idade estavam nessa situação no ano passado.

No bairro do Amapá c índice da razão de dependência jovem-4 segundo dados do tSGE é de 41,5%, 

isso significa pontuar que mais de 1000 jovens com idade inferior a 14 anos no referido bairro não é 

sustentado pela população potencialmente ativa (15 a 54 anos de idade) local, agravando ainda 

mais o direcionamento da permanência escolar. De acordo com Cacciamali, Tatei e Batista (2010) a 

população de baixa renda se vê obrigada a ingressar no mercado de trabaiho precocemente, para 

complementar a renda familiar ou garantir sua própria sobrevivência, elevando ainda mais os 

índices de evasão escolar.

üm estudo feito em 2018, pelo observatório de favelas da sociedade civil da zona norte do Rio de 

janeiro, demonstrou que o ingresso do jovem ao universo do tráfico de drogas tem reiação direta 

com a evasão escolar. O estudo foi feito com jovens de 15 a 16 anos que afirmaram que o 

envolvimento ao trafico de drogas foi para ganhar dinheiro para ajudar a família ou comprar bens 

de consumo. O mesmo estudo demonstrou aumento de 50% do número de crianças entre 10 e 12 

anos que entraram na rede de tráfico de drogas. Segundo a mesma pesquisa feita em 2006, a faixa 

etária citada correspondia a 6,5% do total de jovens inseridos no tráfico, já no ano de 2017 a 

participação deles subiu para 13%. A faixa etária de 13 a 15 anos concentra o maior número de

4<https://dados.gov.br/dataset/cgeo_vw_razaodependencia>. Acesso em:01 outubro de 2020.
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jovens inseridos no tráfico de drogas. A recente pesquisa foi realizada no ano de 2017 e 2018 com 

150 jovens inseridos na rede do tráfico de drogas em favelas do Rio e 111 adolescentes do 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE).

As atividades culturais como prevê a RESOLUÇÃO CNAS N2 13, DE 13 DE MAIO DE 2014, junto com 

outras frentes, servem de instrumento para o desenvolvimento dos cidadãos, sobretudo em 

situação de vulnerabilidade, oportunizando a descoberta de novos talentos e como parte ativa da 

sociedade, manifesta a sua opinião para mudar o seu espaço e ao redor dele.

O Patrimônio Cultural Imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas 

comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua 

históri2, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o 

respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. É apropriado por indivíduos e grupos sociais 

como importantes elementos de sua identidade.

Os Sens Culturais de Natureza Imaterial dizem respeito às praticas e domínios da vida social que se 

manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, 

plásticas, musicais ou lúdicas. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco) definem como Patrimônio Cultural Imaterial "as práticas, representações, 

expressões, conhecimentos e técnicas -  com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais 

que lhes são associados -  que as comunidades, os grupos e, em alguns casos os indivíduos, 

reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural." Esta definição está de acordo com a 

Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, ratificada pelo Brasil em 

março de 2006.

No art. 215 da Magna Carta, temos que a garantia do pleno exercício dos direitos culturais e acesso 

às fontes da cultura nacional é dever do Estado, que deverá, inclusive, apoiar e incentivar a 

valorização e a difusão das manifestações culturais.

A cultura, assim como educação, é instrumento de formação do cidadão, serve para desenvolver o 

senso crítico, possibilitar reflexões sobre sua situação pessoal e social, facilitando seu protagonismo,

Estrada do Amapá, 472 - Barão do Amapá - Duque de Caxias - Rio de Janeiro CEP: 25.235-475
E-maii: contatoascac@.gmaii.com Tel.: (21) 2787-9003
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seu autoquestionamento e preparando-os para a autonomia. Por este motivo, os direitos culturais 

são resguardados pela Constituição Federal.

As atividades propostas no Projeto Semeando Esperança, trazem uma intencionalidade 

artísticc-pedagógica que foge da noção de atividades culturais como "passatempo" ou mero 

escoador de energia. Trata-se de um projeto de oficinas de arte e cultura que almeja a apropriação 

do indivíduo de saberes universal e experiências orientadas à aprendizagem -  dado que conhecer é 

criar -  em diversas linguagens artísticas e cria um sonho social de transformação a um impacto real, 

que irá refletir em gerações atuais e futuras.

Mediante ao cenário apresentado a ASCAC busca o desenvolvimento local de forma individual e 

coletiva atendendo o seu público de forma direta e indireta tendo como princípios e base a Lei n̂  

8.069, de 13 de Julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências, em seu Art, 3e em que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade, atuar de forma progressiva avançar em diversas ações e atividades para amenizar as 

ações da extrema pobreza local e auxiliar no enfrentamento às vulnerabilidades e riscos sociais.

O projeto presente, Semeando Esperança, idealizado e desenvolvido pela ASCAC, busca na sua 

prática despertar a autonomia e o protagonismo social local desenvolvendo ações para o 

fortalecimento dos vínculos familiares e sociais para jovens e adultos através do seguimento da 

cultura conforme previsto RESOLUÇÃO N$ 109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009.

8 -  RESULTADOS ESPERADOS

Construção de forma coletiva e individual com os participantes do projeto sobre o sentimento de 

pertença através de ações culturais, propiciando aos mesmos as condições de ter conhecimento 

sobre seus direitos, formas de defesa e questões sociais relacionadas ao processo formativo para 

um direcionamento na construção e busca por uma cidadania plena.

Estrada do Amapá, 472 - Barão do Amapá - Duque de Caxias - Rio de Janeiro CEP: 25.235-475 
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9 -  PERÍODO DE EXECUÇÃO

12 (doze) meses.

10 -  METAS E ETAPAS

Objetivo
Específico

Qualitativo Meios de 
Verificação

Quantitativo indicador Meios de 
Verificação

Criar um espaço para 
o desenvolvimento 
das relações sociais 
comunitárias através 
de ações com 
atividades lúdicas e 
cognitivas,
estimulando e 
orientando seus 
participantes no 
fortalecimento da sua 
identidade e o 
sentimento de 
pertencimentc locai 
de forma coietiva e 
individual, no 
combate às múltiplas 
ações das 
vulneraòilidades 
locais.

Desenvolvimento de 
atividades e ações 
através de oficinas 
culturais de música, 
arte cênica e 
artesanato.

Fichas de 
inscrição
preenchidas para 
participar das 
atividades.

Número de 
atendimentos no 
local de execução 
do projeto.

Desenvolvimento das 
atividades planejadas 
(oficinas) de forma 
individual e coletiva 
com o público (direto 
e indireto) cadastrado 
e atendido pelo 
projeto.

Participação de 
70% dos 
inscritos em 
cada oficina.

Ficha de 
Frequência.

Relatório de 
satisfação dos 
participantes.

Relatório de 
atividades dos 
profissionais 
envolvidos.

Relatórios de 
progressão dos 
participantes nas 
oficinas.

Estrada do Amapá, 472 - Barão do Amapá - Duque de Caxias - Rio de Janeiro CEP: 25.235-475
E-mail: contatoascac@gmail.com Tel.: (21) 2787-9003
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Objetivo
Específico

Qualitativo Indicador Quantitativo Indicador Meios de 
Verificação

Fomentar o 
pensamento criativo 
dos participantes 
através da realização 
de oficinas com 
ações e atividades 
culturais de música, 
arte cênica e 
artesanal,
direcionadas para a 
realização de 
diálogos e fazeres 
que promovam 
alternativas para c  
enfrentamento das 
vulnerabilidades e 
crie elementos para 
a transformação e 
fortaleçam os 
vínculos sociais e 
comunitários.

Desenvolvimento do 
processo formativo 
para um 
direcionamento na 
construção da sua 
cidadania e do 
protagonismo social 
dos participantes.

Que ao término das 
atividades os 
participantes tenham 
condições de ter 
conhecimento sobre 
seus direitos, formas 
de defesa e questões 
sociais relacionadas 
ao processo formativo 
para um 
direcionamento na 
redução das 
vulnerabilidades 
locais.

Desenvolvimento de 
70% das atividades 
planejadas de forma 
coletiva e individual 
com o público 
cadastrado e atendido 
pelas oficinas.

Participação de 
mais de 70% 
dos grupos 
atendidos pelo 
projeto 
Semeando 
Esperança

Ficha de 
Frequência.

Relatório de 
satisfação dos 
participantes.

Relatório de 
atividades dos 
profissionais 
envolvidos.

Relatórios de 
progressão dos 
participantes nas 
oficinas.

Meta Etapa Especificação Indicador Físico
Unidade Quantidade

1 Criar um espaço para o desenvolvimento das relações sociais 
comunitárias através de ações com atividades lúdicas e cognitivas, 
estimulando e orientando seus participantes no fortalecimento da 
sua identidade e o sentimento de pertencimento local de forma 
coletiva e individual, no combate às múltiplas ações das 
vulnerabilidades locais.

Unid. 12 meses

1.1 Aquisição de material consumo. Unid. 1
2 Fomentar o pensamento criativo dos participantes através da 

realização de oficinas com ações e atividades culturais 
direcionadas para a realização de diálogos e fazeres que 
promovam alternativas para o enfrentamento das 
vulnerabilidades e crie elementos para a transformação e 
fortaleçam os vínculos sociais e comunitários.

Unid. 1

2.1 Contratação de recursos humanos Unid. 1
2.2 Contratação de serviço de terceiros Unid. 1

11 -  PLANO DE APLICAÇÃO

Estrada do Amapá, 472 - Barão do Amapá - Duque de Caxias - Rio de Janeiro CEP: 25.235-475 
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PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO

CÓD. NATUREZA 
DE DESPESAS ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL (R$)

3.3.90.30 Material de Consumo R$ 68.222,72
3.3.90.39 RH Contratação Pessoal R$ 241.116,28
3.3.90.39 Prestação de Serviços R$ 13.896,00

TOTAL GERAL R$

12 -  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Meta 2022
1 R$ 68.222,72
2 R$ 255.012,28

Total R$ 323.235,00

13 -  DETALHAMENTO DO CUSTO

DESCRIÇÃO R$ UNITÁRIO R$ TOTAL
Aquisição de materiaí de consumo 1 68.222,72
Contratação de recursos humanos (Assessoria, 
Assistente administrativo, Assistente social, Auxiliar 
serviços gerais, Instrutor e Cozinheira).

1 241.116,28

Contratação de pessoa jurídica prestação de 
serviços

1 13.896,00

14-EQUIPE TÉCNICA
Profissional Formação

Mínima
Pré-requisitos Quant.

Assessoria
Projeto

Ensino
Superior
Completo

Ter conhecimento específico relacionada à área de gestão de 
projetos sociais.

1

Assessoria
administrativa

Ensino Médio 
Completo

Ter conhecimento específico relacionada à área de 
planejamento e gestão educacional em projetos sociais.

1

Assistente
administrativo

Ensino
fundamental

Deverá auxiliar o projeto em suas atividades e necessidades 
operacionais, como contato com o ambiente externo, gerência 
de documentação recebida e enviada, organização de agenda 
e controle de receitas e material.

1

Assistente
Social

Ensino
Superior
Complete

Deverá analisar, elaborar, coordenar e executar o projeto para 
viabilizar os direitos da população e seus acessos às políticas 
sociais, como a saúde, a educação, a previdência social, a 
habitação, a assistência social e a cultura.

1

Auxiliar 
serviços gerais

Ensino
Fundamental

Desenvolvimento da limpeza e manutenção de higiene de 
todos os ambientes pertinentes ao projeto.

1

Cozinheira Ensino Coordenar as atividades relacionadas ao preparo das 1
Estrada do Amapá, 472 - Barão do Amapá - Duque de Caxias - Rio de Janeiro CEP: 25.235-475
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Fundamental refeições, acompanhar a evolução dos cozinhados e executar 
preparações culinárias simples.

Instrutor Ensino médio 
completo

Preparar e desenvolver atividades teóricas e práticas conforme 
projeto estabelecido, orientando, acompanhando e avaliando 
os seus participantes, preparando materiais necessários para 
realização das tarefas pelos participantes

2

Assessorta
Contábil

Serviço
Terceirizado

Executar o desenvolvimento de controle e interpretação 
financeira de todas as ordens do projeto.

1

Comunicação / 
Propaganda

Serviço
Terceirizado

Executar o desenvolvimento do material de publicidade das 
ações e atividades desenvolvidas.

1

Segurança
Trabalho

Serviço
Terceirizado

Executar o desenvolvimento das exigências e determinações 
legais da segurança do trabalho.

1

15 -  LISTAGEM DE METAS E ETAPAS

Meta Etapa Especificação Valor

1 Criar um local adequado para o 
desenvolvimento e realização das atividades 
sociais no combate às múltiplas ações das 
vulnerabilidades locais.

R$ 68.222,72

1.1 Aquisição de material consumo. R$ 68.222,72
2 Fomentar o pensamento criativo através das 

múltiplas atividades locais com oficinas 
direcionadas ao fortalecimento dos vínculos 
sociais, qualidade de vida e o 
desenvolvimento do ser crítico e autocrítico 
dos seus atos.

R$ 255.012,28

2.1 Contratação de recursos humanos R$ 241.116,28
2.2 Contratação de serviço de terceiros R$ 13.896,00

Estrada do Amapá, 472 - Barão do Amapá - Duque de Caxias - Rio de Janeiro CEP: 25,235-475
E-mail: contatoascac@.gmail.com Tel.: (21) 2787-9003
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16 -  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

META
1

N“
ETAPA ESPECIFICAÇÃO  DA ETAPA

R EPA SSE

(Rí)
TOTAL

PARC
1o Mês 2o Mês 3o Mês 4o Mês 5a Mês 6“ Mês T  Mês 8o Mês 9° Mês 10° Mês 11° Mês 12° Mês

ETAPA
1

Alimentação

R$ 68.222,72

17.222,72 1.565.70 1.565,70 1.565.70 1.565.70 1.565,70 1.565.70 1.565.70 1.565.70 1.565.70 1.565.70 1.565.70
Custeio de hortaliceiras 16.500.00 1.500.00 1.500,00 1.500,00 1.500.00 1.500,00 1.500.00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Combustível veiculo 5.500,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Material escritório 13.500,00 3.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 i .000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0
Material de limpeza hifjienização 6.000,00 1.500,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
Uniforme 9.500,00 9.500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

META
2

ETAPA
2.1

Assessoria Administrativa - RPA

R$241 116 28

3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Assessorla Projeto - RPA 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Assistente administrativo - CLT 14.876,40 0 1.487,64 1.487,64 1.487,64 1.487,64 1.487,64 1.487,64 1.487,64 1.487,64 1.487,64 1.487,64
Assistente social - CLT 36.612,40 0 3.661,24 3.661,24 3.661,24 3.661,24 3.661,24 3.661,24 3.661,24 3.661,24 3.661,24 3.661,24
Auxiliar serviços qerais - CLT 14.642,20 0 1.464,22 1.464,22 1.464,22 1.464,22 1.464,22 1.464,22 1.464,22 1.464,22 1.464,22 1.464,22
Cozinheira - CLT 14.642,20 0 1.464,22 1.464,22 1.464,22 1.464,22 1.464,22 1.464,22 1.464,22 1.464,22 1,464,22 1.464,22
Instrutor - CLT 16.800,00 0 1.680,00 1,680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00
Instrutor - CLT 16.800,00 0 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00
Instrutor - CLT 16.800.00 0 1.680.00 1.680,00 1,680,00 1.680.00 1,600,00 1,680,00 1.680.00 1.680,00 1.680,00 1.680,00
FGTS - Salário 10.643.00 1.064,30 1.064,30 1.064,30 1.064,30 1,064,30 1.064,30 1.064.30 1.064,30 1.064,30 1.064.30
FGTS - Multa 40% 4.617,28 4.617,28
DARF - IR CLT 2.700,30 270,03 270,03 270,03 270,03 270,03 270,03 270,03 270,03 270,03 270,03
DARF - IR CLT 271,59 271.59
DARF - Pis - 1.503,00 60,00 144,30 144,30 144,30 144.30 144,30 144.30 144.30 144,30 144,30 144,30
DARF - Pis - 263,4 263,4
DARF - IR RPA 1.516,92 505,64 505.64 505,64
GPS - INSS 18.416,80 1.200,00 2.681,68 2.681,68 1.481,68 1.481,68 1.481,68 1.481,68 1.481,68 1.481,68 1.481,68 1.481,68
GPS -13° Salário 1.481,60 1.481.68
GPS - Rescisão 3.160.72 3.160,72

Rescisão 26.339,34 26.339,3
4

13° Salário 14.429,05 14.429,0
5

Vale Transporte 6.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00
ETAPA

2.2
Assessoria Contábil

RS 13.896,00
12.100,00 0 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 2.200,00

Comunicação / Propaaanda 1.296,00 1.296,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segurança Trabalho 500 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250

R$ 323.235,00 R$
323.235,00

R$
27.977,34

R$
30.548,97

RS
30.548,97

R$
22.843,33

R$
22.843,33

R$
22.843,33

R$
22.843,33

RS
22.843,33

R$
22.843,33

RS
23.843,33

R$
22.693,33

R$
50.563,0

6
N°

ETAPA ESPECIFICAÇÃO  DA ETAPA REPA SSE (R$) TOTAL
PARC 1o Mês 2o Mês 3o Mês 4o Mês 5o Mês 6° Mês T  Mês 8o Mês 9o Mês 10° Mês 11° Mês 12° Mês

Estrada do Amapá, 472 - Barão do Amapá - Duque de Caxias - Rio de Janeiro CEP: 25.235-475 
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1 7 -  LISTAGEM DE BENS E SERVIÇOS POR ELEMENTO DE DESPESA

LISTAGEM DE BENS E SERVIÇOS POR ELEMENTO DE DESPESA -  30
N° Descrição Unid Qtde Valor Unitário Valor total
1 Aquisição de material de consumo 1 1 R$ R$ 68.222,72

LISTAGEM DE BENS E SERVIÇOS POR ELEMENTO DE DESPESA -  39
N2 Descrição Unid Qtde Valor Unitário Valor total
1 RH Contratação pessoal 1 1 R$ R$ 241.116,28

LISTAGEM DE BENS E SERVIÇOS POR ELEMENTO DE DESPESA -  39
Ne Descrição Unid Qtde Valor Unitário Valor total
1 Prestação de serviços 1 | 1 R$ R$ 13.896,00

18 -  PRAZO DE EXECUÇÃO

Mês
Meta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
2

19-METODOLOGIA
O projeto Semeando Esperança será organizado no formato de oficinas com o desenvolvimento de 

diversas ações e atividades voltadas para o seguimento da música, arte cênica e artesanato. As oficinas 

serão ofertadas nos turnos da manhã e da tarde duas vezes por semana de segunda a sexta. As 

atividades deverão ser apresentadas dentro de uma progressão pedagógica proporcionando aos 

participantes atividades que explorem suas possibilidades criativas, visando à sensibilidade, expressão, 

compreensão e orientação na utilização de diferentes formas de expressão cultural da música, artes 

cênicas, artesanato e sustentabilidade ambiental.

Para participar do Projeto Semeando Esperança, os interessados deverão preencher a ficha de 

inscrição informando todos seus dados pessoais e apresentar a cópia legível dos seguintes documentos 

(Responsável): RG, CPF, número do cadastro único (NIS) e comprovante de residência; (Jovens): 

certidão de nascimento, RG, CPF, carteira do SUS, carteira de vacinação, atestado de matrícula e 

frequência escolar e boletim da escola e/ou avaliação de desempenho.

Estrada do Amapá, 472 - Barão do Amapá - Duque de Caxias - Rio de Janeiro CEP: 25.235-475
E-mail: contatoascac@grnail.com Tel.: (2!) 2787-9003
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Após o preenchimento da ficha de inscrição os interessados serão direcionados para a equipe técnica 

de referência da ASCAC que os orientará sobre todos os objetivos e a importância da participação de 

forma contínua nas ações do Projeto Semeando Esperança. As inscrições serão feitas de acordo com o 

número de vagas ofertadas para cada oficina nos períodos manhã/tarde. Caso exceda o número de 

inscrições relativo ao número de vagas ofertadas, estes deverão ser direcionados para o livro de 

registro de espera e aguardar uma nova oferta de vagas.

O inscrito que estiver na espera e for chamado para ocupar uma vaga em aberto o mesmo em um 

período de 48 horas deverá apresentar a documentação solicitada. A não apresentação da 

documentação solicitada incidirá na desistência da vaga, sendo chamado o inscrito seguinte do livro de 

registro de espera até que a vaga em aberto seja preenchida.

As oficinas e suas ações deverão ser separadas por faixa etária a serem definidas pela equipe de 

referência e gestão do projeto.

TURMA 1 MANHÃ
Segunda e Terça 09 a 11 anos 09 a 11 anos TOTAL

Capacidade de atendimentos 25 25 50

TURMA 2 MANHÃ
Quarta e Quinta 12 a 17 anos 12 a 17 anos TOTAL

Capacidade de atendimentos 25 25 50

TURMA 3 MANHÃ
Quinta e Sexta 18 a 59 anos TOTAL

Capacidade de atendimentos 10 10

Estrada do Amapá, 472 - Barão do Amapá - Duque de Caxias - Rio de Janeiro CEP: 25.235-475
E-mail: contatoascac@gmail.corn Tel.: (21) 2787-9003
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TURMA 1 TARDE

Segunda e Terça 09 a 11 anos 09 a 11 anos TOTAL

Capacidade de atendimentos 20 20 40

TURM A 2 TARDE

Quarta e Quinta 12 a 17 anos 12 a 17 anos TOTAL

Capacidade de atendimentos 20 20 40

TURM A 3 TARDE

Quinta e Sexta 18 a 59 anos TOTAL

Capacidade de atendimentos 10 10

As atividades destinadas às ações de intervenção técnica serão desenvolvidas durante a semana em 

dias determinados de acordo com cada especificidade descrita na tabela abaixo. Os atendimentos de 

intervenção técnica de forma individuai ou coietiva serão executados de acordo com as solicitações 

prévias feitas em agendamentos semanais.

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Manhã
Atendimento 
individual e 

coletivo

Atendimento 
individual e 

coletivo

Atendimento 
individual e 

coletivo

Atendimento 
individual e 

coletivo

Atendimento 
individual e 

coletivo

Tarde
Atendimento 
individual e 

coletivo

Atendimento 
individual e 

coletivo

Atendimento 
individual e 

coletivo

Atendimento 
individual e 

coletivo

Atendimento 
individual e 

coletivo

Para identificação dos participantes no Projeto Semeando Esperança, dentro e fora das dependências 

da ASCAC será confeccionada uma camisa para cada participante do projeto. As atividades 

desenvolvidas, neste projeto têm seguimento de cunho artesana),. musical,, cultura),, susten.tab.Ui.dade 

ambiental e das artes cênicas a serem direcionadas da seguinte forma:

® Cultura Artesanai de Hortaliças

A perspectiva da criação de uma horta proporciona aos participantes o trabalho em equipe, manejo da

terra e estimula a valorização social e se configura, também, como um mecanismo de oferecer ao

cidadão as informações sobre seus direitos quanto a alimentação conforme a Lei 11.346 que cria o

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que, por sua vez, objetiva assegurar o direito 
Estrada do Amapá, 472 - Barão do Amapá - Duque de Caxias - Rio de Janeiro CEP: 25.235-475 
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humano à alimentação adequada. A referida Lei estabelece que o poder público, com a participação da 

sociedade civil organizada, formule e implemente políticas, pianos, programas e ações que visem a 

garantia desse direito.

® Cultura musical

A música se faz presente em diversas manifestações sociais do ser humano desde os tempos mais 

remotos. Schaeffner (1968) esclarece que antes da descoberta do fogo, o homem primitivo se 

comunicava por meio de gestos e ritmos. As atividades de iniciação musical nos diferentes espaços e 

contextos, têm como premissa um ensino plural, que rompa limites e padrões genéricos propiciando o 

desenvolvimento social e coletivo como pessoas criticas e participativas inseridas na sociedade.

© Cultura da arte cênica

As atividades do ensino das artes cênicas devem ser como propulsor de autonomia e transformador da 

realidade da comunidade devendo desenvolver atividades de dramatização; possibilitar a identificação 

de qual contribuição que os jogos dramáticos proporcionam para essas crianças em sua construção 

como indivíduo; observar e registrar em forma de fotos e relatos a autonomia desenvolvida, a 

necessidade de compartilhar e a descoberta, então, para sua cidadania.

Todas as atividades e ações do Projeto Semeando Esperança, são monitoradas de forma mensal pela 

equipe técnica e seus educadores. O monitoramento tem caráter de acompanhamento e evolução 

dentro das ações e propostas apresentadas de forma individual e coletiva peía ASCAC. Em todas as 

ações de oficinas serão disponibilizados alimentação para seus participantes caracterizando o 

momento da pausa das atividades.

Para a realização das oficinas supracitadas será necessário uma equipe técnica especializada composta 

de 1 (um) Assessoria Projeto, 1 (um) Assessoria Administrativa, 1 (um) Assistente Administrativo, 1 

(um) Assistente Social, 1 (um) Auxiliar Serviços Gerais, 1 (um) Cozinheira, 3 (três) Instrutores, 1 (um) 

Assessoria Contábil, 1 (um) Comunicação / Propaganda e 1 (um) Segurança Trabalho.

Estrada do Amapá, 472 - Barão do Amapá - Duque de Caxias - Rio de Janeiro CEP: 25.235-475
E-mail: contatoascacfSgmail.com Tel.: (21) 2787-9003
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CARGO SALÁRIO QUANT MESES TOTAL
Assessoria Projeto R$ 5.000,00 1 3 R$ 15.000,00
Assessoria Administrativa R$ 1.000,00 1 3 R$ 3.000,00
Assistente Administrativo R$ 1.487,64 1 10 R$ 14.876,40
Assistente Social R$ 3.661,24 1 10 R$ 36.612,00
Auxiliar Serviços Gerais R$ 1.464,22 1 10 R$ 14.642,20
Cozinheira R$ 1.464,22 X 10 R$ 14.642,20
instrutor R$ 1.680,00 3 10 R$ 50.400,00
Assessoria Contábil R$ 1.100,00 1 11 R$ 12.100,00
Comunicação / Propaganda R$ 1296,00 1 1 R$ 1.296,00
Segurança Trabalho R$ 250,00 1 2 R$ 500,00

Estrada do Amapá, 472 - Barão do Amapá - Diique de Caxias - Rio de Janeiro CEP: 25.235-475
E-mail: comacoascac@gmail.com Tel.: (21) 2787-9003
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ATIVIDADES 01
Mês

02
Mês

03
Mês

04
Mês

05
Mês

06
Mês

07
Mês

08
Mês

09
Mês

10
Mês

11
Mês

12
Mês

Processo 
Seletivo RH

X

Contratação dos 
Recursos 

Humanos e 
Capacitação

X X

Divuigação do 
Projeto

X X X X X

Aquisição do 
material

X X X X X X X X X X X

Compras gênero 
alimentício

X X X X X X X X X X X

Inscrições5 X X X

Início das 
Atividades

X

Término das 
atividades para 

Projeto

X

Apresentação 
dos relatórios 

monitoramento

X X X X X X X X X X X

Apresentação do 
relatório de 

Avaliação Final

X

19 -  AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

O projeto será avaliado de forma continua com reuniões mensais e relatórios avaliativos com a equipe 

envolvida. Através de formulário específico a ser construído com a finalidade de obter dados de 

monitoramento e avaiiação dos participantes, reveiando sua opinião ("índice de satisfação").

5As inscrições para participação no projeto tem caráter contínuo durante todo o período de sua execução. Caso haja grande demanda de inscrições 
aiém do número de vagas ofertadas, a instituição por ordem de procura deverá coiocar os excedentes em uma lista de espera. Conforme surjam 
novas vagas durante o período de execução, os relacionados em lista de espera deverão ser comunicados e convidados a participar do projeto.

Estrada do Amapá, 472 - Barão do Amapá - Duque de Caxias - Rio de Janeiro CEP: 25.235-475
E-mail: contatoascac@gmaiI.com Tel.: (21) 2787-9003
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MONITORAMENTO ATIVIDADES INDICADORES MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO

Realização de 
atividades

RESULTADO

Número de jovens 
beneficiados.

Registro de presença.

Registro fotográfico.

Relatório de atividade.

Número de participação nas 
atividades implementadas.

Número de 
culminâncias 
elaboradas.

Registro fotográfico.

Divulgação e 
informações das 

atividades 
implementadas.

Relatório de atividade.

Desempenho dos 
participantes.

Questionário de 
avaliação ao fina! das 

atividades.

Relatório e avaliação da 
equipe técnica.

Monitoramento dos usuários. Relatório mensal de 
acompanhamento de 

todos os participantes.

Número de matérias 
vinculadas nos meios de 

comunicação.

Clipping do projeto.

Registro fotográfico e 
documental das ações 

realizadas.

• PRESTAÇÃO DE CONTAS

A entidade beneficiária deverá apresentar relatórios de monitoramento mensal das atividades 

desenvolvidas e prestação de contas da correta utilização dos recursos recebidos através de relatórios 

de forma anual contado a partir da vigência do Termo de Compromisso celebrado.

Estrada do Amapá, 472 - Barão do Amapá - Duque de Caxias - Rio de Janeiro CEP: 25.235-475
E-mail: contaLoascaciSgmaii.com Tel.: (21) 2787-9003
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Encaminhamento da prestação de contas ao Departamento Financeiro da Secretaria de Assistência 

Social e Direitos Humanos do município de Duque de Caxias, com discriminação dos documentos 

apresentados;

Atestado de cumprimento do objeto, emitido pelo representante legal da Entidade com comparativo 

entre as ações propostas e executadas, relatando inclusive os benefícios alcançados;

Conciliação bancária, anexando o extrato consolidado da conta bancária discriminando toda a 

movimentação dos recursos recebidos e sua aplicação financeira, correlacionando (conciliando) as 

datas e valores dos débitos realizados em conta bancária;

Demonstrativo da Aplicação Financeira, anexando extrato consolidado da conta aplicação do período.

"No Projeto, SEMEANDO ESPERANÇA, sonhamos com o tempo presente, onde precisa ser vivido de 
forma a construir pontes para um futuro melhor para as crianças e adolescentes desta comunidade. A 
ASCAC se propõe a ser esta ponte e não o destino final, potencializando através de suas atividades, 
ensinando-as a entender as oportunidades e fazendo escolhas perra a vida"

Declaro que todas as informações contidas neste documento são verdadeiras.

Fraternalmente,

Duque de Caxias, 04 de Julho de 2022.

Vice Presidente
ASCAC -  Associação Cristã de Apoio à Criança

Estrada do Amapá, 472 - Barão do Amapá - Duque de Caxias - Rio de Janeiro CEP: 25.235-475
E-mail: contatoascac@gmail.com Tel.: (21) 2787-9003
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