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Plano de Ação 2020 

 

Certificado Conselho Municipal de Capão Bonito. 

 

1- Identificação: 

Órgão / Entidade  CNPJ 

Grupo Voluntario Combate ao Câncer de Capão Bonito  07.869.354/0001-16 

Endereço 

Quintino Bocaiuva, 16- Centro. 

Cidade UF CEP Telefone: 

Capão Bonito  SP 18300-390 015.3542-4331 

E-mail 

gvcc@hotmail.com 

Site: gvcc.org.br 

 

2- Finalidades Estatutárias: 

 

 ART 2° - O Grupo Voluntário de Combate ao Câncer de Capão Bonito – 

GVCC – CB tem por finalidade o apoio e a assistência social a crianças, 

adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias de portadores de neoplasia 

maligna do Município e região, através de uma assistência humanizada a 

todos, encaminhados ou não por Entidades congêneres, através de atividades 

de: 

  a) Acolhimento Social Provisório de pessoas e seus acompanhantes em 

tratamento de doenças graves fora da localidade de suas residências e sem 

condições de auto sustento  
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 b) Palestras e orientações sobre o direito à vida, saúde, alimentação, a 

liberdade, dignidade, respeito, educação, cultura e outros que façam 

necessários. 

 c) Promoção  de cursos e oficinas  que promovam  a capacitação  e 

preparação para o mundo  do trabalho, recuperação da autoestima, 

fortalecimento de vínculos de nossos assistidos  e de seus 

familiares,saúde,cidadania,inclusão digital  e meio ambiente ,realizados pela 

própria Entidade ou através de parcerias; 

d)  Prestação e promoção de serviços  de utilidade  pública através de parceria 

com governos Municipais, Estadual e federal e também  com outros organismo  

não governamentais  do Pais  ou do Estrangeiro, que vivem  o fortalecimento 

do sistema de garantias sociais  dos assistidos  pela Entidade. 

 

3- Objetivo Geral: 

  O Grupo Voluntario de Combate ao Câncer tem como objetivo promover 

serviços convivência e fortalecimento de vínculos dos assistidos e seus 

familiares, através das atividades desenvolvidas pela Entidade para 

fortalecer autoestima e confiança dos assistidos onde estarão reunidos em 

grandes números de pessoas com os mesmos objetivos a integração social 

e uma melhoria na qualidade de vida.   

4- Objetivo Especifica:  

 As atividades desenvolvidas pela Entidade têm como propósito fortalecer 

o convivo familiar dos assistidos, trabalhando as necessidades principais 

que são autoestima e confiança através das orientações e 

acompanhamentos dos colaboradores responsáveis pelo serviços como 

psicóloga e assistente social.    
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5- Origem dos Recursos: 

Fonte Valor Mensal Valor Anual 
Contribuição de Associados R$ 8.123,92 R$ 97.487,13 

Doação R$ 5.345,76 R$ 64.149,15 

Eventos R$ 13.958,30 R$ 167.499.63 

Subvenção Estadual R$ 3.531,92 R$ 42.383,04 

 

6- Infraestrutura: 

Recursos Físicos Quantidade Capacidade 
técnica 

Recepção: 02 computadores; 01 
copiadora e fax; balcão, um armário; 
telefone sem fio; uma poltrona dois 
lugares  , poltrona dois lugar ; estante 
com peças artesanais , dois 
manequim e duas cadeiras. 
 

01 01 

Sala de Atendimento ( Social): duas 
mesas, um armário, computador e 
duas cadeiras.  
 

01 01 

Sala de Estar: jogo de sofá, poltrona 
do papai, TV 42 polegadas, mesa com 
oito cadeiras, uma lousa para avisos. 
 

01 00 

Dormitório: 
Masculino- três camas comum, uma 
cama hospitalar  e seis  colchões 
caixa de ovo e três colchões para 
cama hospitalar.  
 
Feminino- dois guarda roupas de 
casal, quatro camas comum, duas 
cômodas e um baú.   
 

02 00 

Sanitário ( masculino e feminino) 
vasos sanitário ( adaptados) , pia e 
chuveiro  .  

02 00 
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Cozinha Americana: uma mesa com 
quadro cadeiras, armário embutido, dois 
fogão, geladeira, freezer.   
 

01  

Sala de Administração: um 
computador, telefone, duas mesas, dois 
armários.  
 

01 02 

Sala de Arquivos : uma estante com 
pastas dos assistidos ,armário arquivo , 
dois computador, quatro mesas, quatro 
cadeiras. 

01 00 

Garagem : um carro, moto  e Kombi 
 

01 01 

Lavanderia: um freezer horizontal, dois 
tangue,  um armário , um fogão 
industrial  , maquina de ralar milho e 
banheiro 
 

01 01 
 

 

Sala para Bazar – (Fundo): duas 
estantes , um balcão e varias araras .   
 

01 01 

Quintal Amplo para atividades  : dez 
cadeiras de plástico, uma geladeira, 
dois banco de madeira, dois toldos para 
fechar  ambiente. 
 

01 01 

Entrada com acesso sensibilidade com 
corrimão  
 

01  

Deposito : três estantes  , um fogão, 
dois  freezer vertical , duas estantes 
guarda volume  .   

01 00 

 

 

 

 

 

 



GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CANCER DE CAPÃO BONITO 

RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 16-CENTRO- CAPÃO BONITO-SP- CNPJ: 07.869.354/0001-19 FONE/FAX: (15) 

3542-4331 – e-mail: gvcc@hotmail.com. 

 

5 
 

 

7- Identificação Serviço: 

 

Público Alvo – Atendidos. 

Segmento: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo 

 

Faixa Etária:  30 a 59 anos (Resolução CNAS nº13 de 13 Maio 2014) 

                       Idoso acima de 60 anos (Resolução nº109 de 11 

Novembro 2009). 

 

 

8- Capacidade de Atendimento:  

 Adulto: 112 

Idoso: 119 

Total: 231 assistido 

 

9- Serviços Desenvolvido: 

 

O Grupo Voluntário de Combate ao Câncer de Capão Bonito existente há 

14 anos, localizado  na Rua Quintino Bocaiuva ,16 Centro /Capão Bonito, 

realiza suas atividades em orientações e auxilio  aos público do nosso 

Município, priorizando usuários que se encontram ou iniciam atendimentos 

oncológicos.   Obtemos serviço de acolhimento como orientações  sobre  

processo documental  para encaminhamentos ao serviços  Hospital Amaral 

Carvalho em Jau e outros serviços de oncologia ( São Paulo, Sorocaba, 

Barretos etc..) , logo em seguida é realizado o trabalho de visita domiciliar 

com presença  de dois profissionais: uma na área da assistência social e 

psicólogo ,com objetivo de conhecer o grupo familiar,  sua localização 

residencial , onde   é realizado cadastros e relatórios dos usuários e parecer 
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social, informando sobre serviços e benefícios eventuais a ser oferecido á 

família no momento de vulnerabilidade, tanto emocional como financeira. 

Realizamos atividade em grupos com os usuários e seus familiares, levando 

momentos de integração social e convivência social com os demais 

participantes, que são desenvolvidos: passeios, palestras com profissionais 

em diversas áreas, levando conscientização do tema trabalhado e após de 

cada atividade são oferecidos lanches  para os participantes.  

9.1-  Atividades Desenvolvidas :  

Amor sem Limites: É um serviço que proporciona aos usuários e suas 

familiares atividades de integração social e fortalecimento de vínculos, que 

são: 

Passeio Cidadão: possibilitar aos nossos assistidos o conhecimento dos 

órgãos públicos do Município, bem como das Entidades que representam as 

Políticas Públicas de nossa cidade. Esse trabalho será realizado uma vez por 

mês, após agendamento prévio com os locais a serem visitados o mesmo será 

acompanhado pela assistente social e psicóloga. 

Luz Divina: atividade visa levar apoio psicológico aos assistidos e familiares 

através de atendimento individual, dinâmicas de grupo, palestras e visitas  

domiciliares, no intuito de promover orientação, escuta analítica e troca de 

experiência, auxiliando assim na evolução do tratamento dos envolvidos. 

 

Oficina de Sabor: atividade de preparação de doces e salgados com objetivo 

de ensinar novas receitas culinárias, e também adquirir o aprendizado do 

reaproveitamento de alimentos direcionado a uma boa alimentação saudável. 

Atividade 3ª Idade: será realizada atividades físicas e passeios culturais com 

os idosos frequentadores do serviço, com objetivo de fortalecer a integração 

social, a melhoria da qualidade de vida e proporcionar momentos de distração 

e entretimento para os mesmos. 
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10- Cronograma de Atividade: 

 

Atividades 
por 

Serviços 

Etapas Especificação Público 
Alvo 

Dias/Sema
na de 

Atividades 

Inicio 
Mês/Ano 

Termino 
Mês/Ano 

 
 

Amor Sem 
Limites 

Janeiro/Dezembro Passeio Cidadão Adulto 
Idoso 

1 vez no 
Mês 

01/2020 12/2020 

Janeiro/Dezembro Luz Divina Adulto 
Idoso 

1 vez na 
semana 

01/2020 12/2020 

Janeiro/Dezembro Oficina de Sabor Adulto 
Idoso 

Cada 15 
dias 

01/2020 12/2020 

Janeiro/Dezembro Atividade 3ª 
Idade 

Idoso Cada 15 
dias 

01/2020 12/2020 

 

 

 

11- Recursos Humano Envolvido: 

Nome Cargo/Função Vinculo Horas Semanais 

Elis Chagas  Recepcionista  CLT 44 horas  

Ismael Silva 

Andrade 

Motorista CLT 44 horas 

Thauane Mayara 

do Nascimento  

Office-Girl CLT 44 horas  

Fernanda Pires de 

Oliveira  

Assistente Social  CLT 30 horas  

Elaine  Cristina L. 

Augusto  

Psicóloga  Prest /Serviço 16 horas /mês 

Maria Aparecida  Serviços Gerais CLT 44 horas 

Voluntários Diversos Voluntário Disponibilidade  

cada voluntário. 
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12-  Recursos Financeiros Utilizados. 

 

Fontes Valor Mensal Valor anual 

Funcionários + 

Encargos 

R$ 10.049,11 R$ 120.389,32 

Equipe Tec. Assist. 

Social 

R$ 2.703,24 R$ 32.438,89 

Psicóloga R$ 800,00 ( 4 hs. 

Semanal) 

R$ 9.600,00 

Fisioterapeuta R$ 800,00  (4 hs 

Semanal) 

R$ 9.600,00 

Água  R$ 304,92 R$ 3.659,04 

Luz  R$ 464,00 R$ 5.568,00 

Telefone/ fixo e móvel R$ 547,98 R$ 6.575,83 

Combustível R$ 367,51 R$ 4.410,17 

Materiais para 

Atividades ( lanches, 

brindes para bingo, 

jogos etc..) 

R$ 800,00 R$ 9.600,00 

Benefícios Eventuais 

fornecidos pela 

Entidade aos usuários: 

( requisição mercado, 

aluguel, agua , luz, 

auxilio viagem , cesta 

básica) 

R$ 13.960,83 R$ 167.530,00 
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*** Os atendimentos  Psicológicos e Fisioterapêuticos  são realizados  em um 

período de 4 horas sendo uma vez na semana  e os pagamentos com recursos 

próprio.   

 

13- Abrangência Territorial: 

Prioritariamente no Município de Capão Bonito  

 

 

14- Forma de Participação Usuários: 

      Sempre com a participação física dos usuários, familiares e voluntários. As 

atividades são realizadas no próprio local da Entidade, seguindo sempre os 

princípios da gratuidade e da universalidade. 

 

 

15- Resultados Alcançados: 

 Através das atividades desenvolvidas pela Entidade os nossos 

assistidos obtêm um resultado positivo em sua área emocional, pois tivemos 

grande procura e interesse em participar dos trabalhos desenvolvidos tanto na 

parte dos familiares e usuários como membros de comunidade. Fazemos 

visitas domiciliar semanalmente nos casos em tratamento ou quando há casos 

novos para detectar a reais necessidades das famílias e aproveitamos o 

momento para observar o convívio familiar dos nossos assistidos. Em casos de 

mal tratos e abandono a psicóloga faz um acompanhamento com as famílias 

junto com assistente social da Entidade, sempre alcançando resultados 

positivos.  
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16- Monitoramento: 

 São realizadas visitas técnicas mensalmente, pela equipe técnica do 

terceiro setor.  Anualmente recebemos visita da comissão renovação 

inscrição das entidades pelo Conselho Municipal de Assistência Social, 

também recebemos visitas a cada seis meses do Sr. Eduardo Nadalett, 

responsável pelas Casas Ligas de Combate ao Câncer do Hospital Amaral 

Carvalho de Jau.    

 

 

 

 

Capão Bonito 01 de Abril  2020. 

 

                                           Fernanda Pires de Oliveira  

Assistente social. 

 

 

 

 

 


