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 PLANO DE TRABALHO 

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

Nome da OSC: Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba. 

CNPJ: 04.386.224/0001-34  

Endereço: Rua Benedito da Silveira Moraes n°30, sala 41, Jardim Ana Emília 

Cidade: Taubaté.  

UF: SP.  

CEP: 12.070-290  

DDD/Telefone: (12)3621-6195. 

E-mail: advvale@advvale.org.br / social@advvale.org.br 

 

Identificação do Responsável pela Organização: 

Nome do Responsável: Luiz Antonio Pedrosa.  

CPF: 047.545.798-60  

RG/Órgão Emissor: 16.949.646-6 SSP/SP.  

Endereço: Rua Doutor Souza Alves, n° 252 – Centro - Taubaté SP. CEP - 12020-030 

Cargo/Função: Presidente.  

E-mail: pedrosa.luiz10@gmail.com 

Vigência do mandato de diretoria atual: de 16/01/2021 até 16/01/2025 

2 – APRESENTAÇÃO GERAL: 

mailto:social@advvale.org.br
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 Breve histórico da Organização: 

A ADV-VALE – Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba - fundada em 09 de 

dezembro de 2000, é uma associação civil, estatutária sem fins econômicos que visa a inclusão e integração 

das pessoas com deficiência visual na sociedade. Por meio de parcerias desenvolvemos ações voltadas 

para educação, esporte, empregabilidade, melhoria de qualidade de vida, saúde entre outros. Presta serviço 

de Assessoramento e Garantia de Direitos. 

Nossos parceiros na área da Educação são a Prefeitura de Taubaté, através de concessão de bolsas de 

estudos, Universidade de Taubaté através de sala de recursos aos estudantes, escola Pró-Ativa e SENAC, 

que disponibilizam cursos de idiomas e informática. 

Na área desportiva, desenvolvemos parceria com academias da cidade e atividades de xadrez, atletismo, 

natação, judô e goalball
1
 com campeonatos regionais, estaduais e nacionais em parceria da Escola Madre 

Cecília
2
e Secretaria de Esportes intermediada pelo Projeto “Esporte para todos”, que fornece toda a 

logística voltada para o treinamento e viagens. 

Com o propósito da inserção no mercado de trabalho, capacitamos nossos associados e encaminhamos 

seus currículos às agências de emprego e empresas da região obtendo grande índice de empregabilidade. 

Desenvolvemos também projetos socioassistenciais Luz em quatro patas – cão guia; Luz nos esportes, Luz 

no saber - cursos, Luz na palma das mãos - massaterapia, Luz na gestão, Luz nos Museus – Acessibilidade 

em brille das obras; Luz da Comunicação – radio-web com músicas, vinhetas e informes entre outros. 

Como uma organização que preza pela garantia e ampliação de direitos alcançamos os seguintes objetivos 

junto ao poder público municipal: instalação de semáforos sonoros; piso podotátil; aumento do número de 

vagas de estacionamento em vias públicas e estabelecimentos comerciais e a retirada de orelhões e caixas 

de correio dos cantos das paredes. 

Lutamos pela inclusão e inserção das pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho e na vida 

social, buscamos garantir o direito à vivência plena de sua cidadania. 

Nossa finalidade estatutária é atender pessoas cegas e com baixa visão, classificadas nas categorias B1, B2 

e B31, independente de nacionalidade, classe social, sexo, raça, cor e crença religiosa com objetivo de 

integrar as pessoas com deficiência visual ou com baixa visão de Taubaté e região, nos vários setores da 

sociedade.  

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE/ AÇÃO: 

3.1 - Título do Projeto: Projeto Assessoramento, defesa e garantia de direitos da Entidade. 
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 3.2 - Identificação do Objeto: Emenda Parlamentar n°113.10 para custeio das atividades da 

Entidade, com assessoramento, defesa e garantia de direitos. 

4 - PÚBLICO ALVO: 

Indicar o público que será beneficiado pela parceria. Ex.: Crianças, adolescentes, famílias etc. 

a. Área de abrangência: Município de Taubaté 

b. Perfil da população atendida: Deficientes Visuais de todas as faixas etárias. 

5 - META DE ATENDIMENTO: 

Meta de atendimento/mês: Custeio na Aquisição de material de consumo, Recursos Humanos e de 

Terceiros para a execução das atividades de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos. 

6 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 5 meses a partir da assinatura do termo de adesão. 

7 - JUSTIFICATIVA:  

Esta parceria se justifica pela necessidade de execução de atividades de assessoramento, defesa 

e garantia de direitos das pessoas com deficiência visual. A contratação de Recursos Humanos e 

terceiros, assim como aquisição de material de consumo para o desenvolvimento do trabalho de 

forma eficiente e com qualidade, são de extrema importância para auxiliar no desenvolvimento 

dessas ações. 

Os recursos humanos são extremamente necessários para dar desenvolvimento efetivo e com 

qualidade das atividades. 

O trabalho de assessoramento e garantia de direitos se resume em dispor de mecanismos de 

comunicação, informativos, e fortalecimento da participação, autonomia e protagonismo de 

organizações e grupos de usuários, assim subsidiar a intervenção nos diversos espaços de 

participação democrática e de rede, resultando em fortalecimento da cidadania dos usuários, 

efetivação de direitos e ampliação do acesso a proteção social e a qualificação dos serviços. 

Nessa lógica apontamos abaixo a importância do profissional e a descrição do seu trabalho nas 

atividades de assessoramento e defesa e garantia de direitos. 
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 1 Assistente Social  

 Técnico responsável, com formação e conhecimentos da Politica de Assistência social; 

 Desenvolver atividades de assessoramento defesa e garantia de direitos; 

 Produção escrita de informativos sobre o trabalho de assessoramento, defesa e garantia de 

direitos; 

 Divulgação do trabalho; 

 Parcerias com a rede;  

 Articulação em rede com equipamentos públicos e privados para conscientização do 

trabalho social desenvolvido; 

 Mapeamento dos serviços do território para divulgação do trabalho realizado; 

 Reuniões com os equipamentos públicos, entidades sociais e Secretarias Municipais para 

ampliação da apresentação do trabalho; 

 Grupos (WhatsApp) para divulgação do trabalho, orientações sobre direitos sociais; 

 Oferecer material de divulgação (informativos) sobre nosso serviço. 

 Administrar palestras online sobre nosso trabalho e sobre os direitos da pessoa com 

deficiência, como forma de ampliar nossos trabalhos, divulgação e atingir nosso publico 

alvo; 

 Realizar prestação de contas dos recursos financeiros. 

1 Administradora/Digitadora 

 Elaborar e imprimir documentos ; 

 Responder e-mail, telefonemas, e demais atividades administrativas; 

 Realizar pagamentos fiscais e de RH; 

 Realizar a manutenção de limpeza do local; 

 Manter os documentos atualizados e organizados; 

 Realizar agendamentos de Reuniões; 

 Colaborar na realização da divulgação; 

 Manter as páginas da OSC atualizadas com as atividades; 

 Realizar pesquisa de satisfação com os usuários; 

 Auxiliar nas palestras online; 

 Efetuar a compra de material de consumo; 

 Efetivar registros fotográficos; 

 Elaborar lista nominal de participantes das atividades de assessoramento. 
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  Realizar Prestação de contas financeira; 

1 Serviço de Terceiros (Contador) 

 Desenvolver a parte contábil relacionado ao trabalho de assessoramento, garantia de 

direitos; 

 Registrar o que diz respeito aos valores monetários deste trabalho em específico; 

 Demonstrar a situação patrimonial, econômica e financeira da OSC, relacionado a este 

recurso; 

Nossa estimativa é atingir o maior número possível de pessoas com a execução do serviço de 

assessoramento e defesa e garantia de direitos. 

Desta forma segue previsão do cronograma das atividades: 

MÊS ATIVIDADE 

1  Mapeamento dos serviços do território para divulgação do trabalho realizado; 

 Efetuar a compra de material de consumo; 

 Efetivar registros fotográfico; 

 Realizar Prestação de contas financeira; 

2  Produção escrita de informativos sobre o trabalho de assessoramento, defesa e garantia de 
direitos; 

 Realizar agendamentos de Reuniões; 

 Parcerias com a rede;  

 Articulação em rede com equipamentos privados (OSC) para conscientização do trabalho 
social desenvolvido; 

 Efetuar a compra de material de consumo; 

 Efetivar registros fotográficos; 

 Oferecer material de divulgação (informativos) sobre nosso serviço; 

 Divulgação do trabalho; 

 Realizar prestação de contas dos recursos financeiros. 

3  Realizar agendamentos de Reuniões; 

 Parcerias com a rede;  

 Articulação em rede com equipamentos públicos (CRAS, Secretarias, e demais políticas) para 
conscientização do trabalho social desenvolvido; 

 Efetuar a compra de material de consumo; 

 Efetivar registros fotográficos; 

4  Grupos (WhatsApp) com associados, com sujeitos empenhados que compõe a rede e público 
em geral interessados no acompanhamento e aprimoramento do trabalho junto a pessoa com 
deficiência visual, para divulgação do trabalho e orientações sobre direitos sociais; 

 Oferecer material de divulgação (informativos) dos nossos serviços nos equipamentos públicos 
e privados (CRAS, CREAS, Centro dia da pessoa com deficiência, OSC, Secretaria de 
Educação, equipe ESF, espaços democráticos (Conselhos de direito) . 

 Realizar pesquisa de satisfação com os usuários; 
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  Realizar prestação de contas dos recursos financeiros. 

5  Administrar palestras online através de plataformas como, facebook, WhatsApp, google Meet 
para os associados, para sujeitos empenhados que compõe a rede e público em geral 
interessados na informação, acompanhamento e aprimoramento do trabalho junto a pessoa 
com deficiência visual,sobre nosso trabalho e sobre os direitos da pessoa com deficiência, 
como forma de ampliar a divulgação e atingir nosso público-alvo; 

 Efetuar a compra de material de consumo; 

 Efetivar registros fotográficos; 

 Oferecer material de divulgação (informativos) sobre nosso serviço. 

 Realizar pesquisa de satisfação com os usuários; 

 Realizar prestação de contas dos recursos financeiros. 

 

8 - OBJETIVO GERAL: Através de contratação de Recursos Humanos, serviços de terceiros e 

aquisição de material de consumo, oferecer o assessoramento e defesa e garantia de diretos para 

deficientes visuais do município de Taubaté. 

9 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Contratação de Recursos Humanos e de Terceiros 

 Aquisição de material de consumo 

 Desenvolvimento de atividades de assessoramento, defesa e garantia de direitos. 

10 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Nº 
orde
m da 
meta 

Descrição da 
meta 

Descrição 
das 

atividades 
para 

cumpriment
o da meta 

Indicador físico 

Início Término 

Unid. Qtde 

01 

Oferecer 
serviço de 

assessorament
o, defesa e 
garantia de 

direitos. 

Contratação 
de Recursos 
Humanos e 
de terceiros. 

Profissionais 3 

Agost
o 

2021 

Dezembr
o 2021 

02 

Oferecer 
serviço de 

assessorament
o, defesa e 
garantia de 

direitos. 

Aquisição de 
Material de 
Consumo. 

Pacotes/Litr
os 

Sulfites/Tonner/Cloro/Desinfetante/S
aco de lixo/Papel 

higiênico/Alcool/Pedra Sanitário 

Agost
o 

2021 

Dezembr
o 2021 
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11. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS  

Descrever a forma de execução, avaliação e aferição do cumprimento das metas (atividades ou 

projetos).  

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS* 

Nº 
ordem 
da 
meta 

Forma de Execução da 
Meta 

Avaliação da 
Meta 

Parâmetros de 
Aferição 

Impacto Econômico e Social 
Esperados 

01 Contratação de Recursos 
Humanos e Serviços de 
Terceiros. 

-Eficiência e 
qualidade nos 
serviços 
prestados. 

-Pesquisa de 
satisfação. 

-Registro 
fotográfico. 

-Lista nominal 
dos usuários 
participantes. 

-Melhoria da qualidade dos 
serviços prestados pela 
Organização Social. 

02 Material de Consumo -Eficiência na 
elaboração dos 
documentos. 

-Qualidade na 
higienização do 
local. 

-Registro 
fotográfico dos 
itens 
adquiridos. 

- Melhoria da qualidade dos 
serviços prestados pela 
Organização Social. 

12 - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO 

12.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 

DESPESAS com RECURSOS HUMANOS (Folha de pagamento, encargos sociais e trabalhistas) 

Q
td
e 

Profissionais 
Cargo/Função 

Ca
rga 
hor
ári
a 

Me
ns
al 

 

Regi
me 
de 

Trab
alho 

Salár
io 

Base 

(S.B.
) 

Provisão Sub
total 
R$ 

(S.B
. + 
13º 
e 

1/3 
Féri
as) 

Encargos Sociais e 
Trabalhistas 

TOT
ALR$ 
(Subt
otal + 
Enca
rgos) 

13º 

Sal. 

1/3 

Fér
ias 

INS
S 
(E
m 

Pre 

gad
o) 

INS
S 

(Pa 

Tro 

nal) 

FG
TS 

IR
R
F 

P
I
S 

Outro
s 
encar
gos 
e/ou 
benef
ícios 

 

Digitadora/Ad
ministração 

80
h 

M.E.I 400,
00 

33,33(33,33
X5=166,65) 

 433,
33 

      433,3
3 
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  Assistente 
Social 

24h AUTO
NOMA 

552,
00 

46,00(46,00
X5=230,00) 

 598,
00 

60,
72 

171
,12 

    829,8
4 

               1. TOTAL da folha mês R$ 952,
00 

79,33  103
1,33 

60,
72 

171
,12 

    1.263
,17 

2. Qtde/meses inclusos na 
Parceria: 

05 05 05 05 05 05 05 05 
0
5 

05 05 

Total da Folha( 1. x 2.) R$ 4.76
0,00 

   303
,60 

855
,60 

    6.315
,85 

*Declaro que os trabalhadores acima relacionados não recebem em duplicidade ou sobreposição de fontes 

de recursos e que a carga horária disposta no quadro corresponde ao tempo dedicado exclusivamente a esta 

parceria. *Mesmo que os encargos sociais e/ou trabalhistas não sejam pagos com os recursos da parceria, 

os mesmos devem estar evidenciados (conforme sombreamento da coluna de “Outros encargos”) na planilha 

acima. Considere na coluna do “Total” somente o somatório do que será pago com os recursos da parceria. 

Logo abaixo do quadro, coloque a observação de quais valores não estão inclusos na parceria. 

12.2 - DESPESAS DE CUSTEIO: SERVIÇOS DE TERCEIROS 

DESPESAS DE CUSTEIO: SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Relação dos Serviços Contratados (telefone, água, energia, internet, licenças, treinamentos, mão 
de obra, eventos etc) 

Item 
Discriminação da 

despesa 
Qtde Unidade 

Valor Unitário 

R$ 

Valor total 

R$ 

Contabilidade Gastos com 
contabilidade 

1 5 meses 100,00 500,00 

TOTAL    500,00 

Ob: Gastos com a contabilidade por 32 horas mensais para este projeto. 

12.3 - DESPESAS DE CUSTEIO: MATERIAL DE CONSUMO  

Relação de materiais necessários ao desempenho das atividades, todos os itens devem ser 

detalhados (itens e custos), sendo permitido o registro por grupo de materiais (limpeza, expediente, 

escritório, gêneros alimentícios etc) 

 

DESPESAS DE CUSTEIO: MATERIAL DE CONSUMO 

Relação de materiais necessários ao desempenho das atividades (limpeza, expediente, escritório, 
gêneros alimentícios etc) 
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Item 

Discriminação da 
despesa 

Qtde Unidade 

Valor Unitário 

R$ 

Valor total 

R$ 

Material de 
Escritório 

Sulfite branca A4 30 30 pcts com 
500 unidades 

21,30 639,00 

Material de 
Escritório 

Sulfite azul A4 42 40 pcts com 
100 unidades 

5,20 218,40 

Material de 
Escritório 

Tonner para 
impressora, HP M11 
32 

8 8 unidades 130,00 1040,00 

Material de 
limpeza 

Cloro de 5 litros 6 6 galões 17,30 103,80 

Material de 
limpeza 

Saco de lixo de 100 
litros 

3 3 pcts com 
100 unidades 

37,50 112,50 

Material de 
limpeza 

Papel higiênico 32 32 pcts com 
4 unidades 

5,40 172,80 

Material de 
limpeza 

Desinfetante Lysoform 12 12 unidades 
de 1 litro 

11,65 139,80 

Material de 
limpeza 

Álcool 6 6 unidades 
de 1 litro 

7,40 44,40 

Material de 
limpeza 

Pedra sanitária 100 100 unidades 1,70 170,00 

Material de 
EPI 

Álcool em Gel 1 kg 10 10 unidades 
de 1 kg 

23,70 237,00 

Material de 
EPI 

Face shield 5 5 unidades 19,90 99,50 

Material de 
EPI 

Máscaras descartáveis 6 6 caixas com 
50 unidades 

34,50 207,00 

TOTAL    3.184,20 

13 – QUADRO SINTÉTICO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO  

TOTAL GERAL R$ 10.000,05 

Contrapartida da Entidade de 0,05 

14 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 

Preencher o quadro do cronograma de desembolso financeiro de acordo com o planejamento da 

OSC no recebimento do valor da parceria. 
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 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (em R$) 

Custos 
detalhados 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mê
s 6 

Mê
s 7 

Mê
s 8 

Mê
s 9 

Mê
s 

10 

Mê
s 

11 

Mê
s 

12 

Total 

Recurso/parc
eria 

2.000,
00 

2.000,
00 

2.000,
00 

2.000,
00 

2.000,
00 

- - - - - - - 10.000,
00 

Total              

*Previsão de receitas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos 

pela parceria (Lei Federal nº 13.019/2014, Art. 22, II-A). 

15 – CAPACIDADE INSTALADA 

Para melhor análise da proposta, a entidade relata nesse campo, qual a sua capacidade para gerir 

e manter as atividades necessárias ao cumprimento do objeto da parceria. (Informar os recursos 

humanos disponibilizados pela OSC para o gerenciamento do projeto (relação completa de 

funcionários, seus respectivos cargos, funções e remunerações), quais os bens que a OSC 

disponibiliza (sede própria, veículos, máquinas) e as demais fontes de receitas e outras 

informações sobre a OSC. 

Recursos Humanos 

1 Administrador – M.E.I 

1 Assistente Social - autônomo 

1 Diarista - autônomo 

3 Voluntários  

Ambientes 

1 Sala almoxarifado 

1 Banheiro 

1 Biblioteca braile 

1 Cozinha 



 

                    Sede Social :  Rua Benedi to  S .  Moraes  nº30 sala  41 -  Jd.  Ana Emi l ia  
                       Subsede:  Rua Padre Francisco Cosco nº  150 -  Pq.  Sr  do Bonf im 

Taubaté –  SP    CNPJ 04.386.224/0001 -34  
www.advvale .o rg.br  –  advvale@advvale.o rg.br  

                                                          Tel :  (12 )  3621 6195  

“O essenc ial  é  inv i s íve l  para os o lhos ”  

 

 

 ADV-VALE Taubaté           
Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba 

 

 1 Recepção 

1 Sala de atendimento 

1 Sala para equipe técnica/reuniões 

Mobílias 

40 Acervo Bibliográfico 

03 Computadores 

01 Equipamento de Som 

01 Geladeira 

01 Impressora 

01 Copiadora 

50 Materiais Esportivos 

40 Mobílias 

01 Telefone 

01Tv 

Taubaté, 28/06/2021. 

Nome e assinatura do Técnico responsável Nome e assinatura do representante legal 


