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PROJETO “LEIGOS PARA A PROMOÇÃO DA JUSTIÇA E DA PAZ” 

“Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus”! Mt.5,9 

 

 

1. DADOS GERAIS 

 

Nome e endereço completo da Pessoa diretamente responsável pelo Projeto e pelas 

Informações:  

Francisco das Chagas Teixeira de Araújo 

Endereço: rua da Conceição, 615 – 1º Andar – Cidade Alta - Natal –RN, CEP 59.025-270 

Telefone: (84) 3211-4491 Correio eletrônico: seapac.estadual@seapac.org.br 

 

Instituição Eclesiástica responsável (Diocese, paróquia, congregação, movimento, etc) 

SEAPAC – Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários 

CNPJ 70.035.209/0001-76 

Endereço: rua da Conceição, 615 – 1º Andar – Centro de Natal –RN, CEP 59.025-270 

Telefone: (84) 3211-4491 Correio eletrônico: seapac.estadual@seapac.org.br 

Site: www.seapac.org.br 

 

2. DADOS SOBRE A ENTIDADE ECLESIÁSTICA PARA A QUAL SE SOLICITA A 

AJUDA 

O SEAPAC- Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários é uma 

Associação de Direito Privado, com fins não econômicos, que se constituiu um organismo de 

Ação Social da Província Eclesiástica de Natal (Arquidiocese de Natal, Diocese de Caicó e 

Diocese de Mossoró), tendo como atual diretor presidente, o Arcebispo Metropolitano de 

Natal – D. Jaime Vieira Rocha. Surgiu fruto da descentralização do CECAPAS - Centro de 

Capacitação em Projetos Alternativos Comunitários, que tinha representação nos Estados 

abrangidos pelo Regional CNBB-NE II, que fazia parte das ações da Igreja para difundir e 

implementar, nas pequenas comunidades e grupos de base, as primeiras experiências de 

projetos alternativos comunitários (criação de abelhas, de cabras, roças comunitárias, 

pequenas irrigações, criação de peixes, etc.), buscando junto a outros povos de Igrejas irmãs, 

recursos financeiros para o desenvolvimento dessas iniciativas. Então, os Bispos do Rio 

Grande do Norte: Dom Nivaldo Monte e Dom Antônio Soares Costa – Arcebispo e Bispo 

Auxiliar de Natal, respectivamente; Dom Heitor de Araújo Sales, Bispo de Caicó, e Dom José 

Freire de Oliveira Neto, Bispo de Mossoró, envolvidos em todo o processo desde o princípio, 

apoiados e estimulados pelas pastorais das suas Igrejas, com a adesão dos grupos de base 

formados por famílias de agricultores, criaram em 13 de abril de 1993 o Serviço de Apoio aos 

Projetos Alternativos Comunitários – SEAPAC. 

Nº Ref.: ADV 233-151/1040 

http://www.seapac.org.br/
mailto:seapac.estadual@seapac.org.br
mailto:seapac.estadual@seapac.org.br
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Ao longo de sua existência o SEAPAC credenciou-se junto às organizações da 

sociedade civil, do Estado e da Iniciativa Privada, como referência nos debates e lutas em 

favor dos trabalhadores rurais, suas famílias e comunidades, na busca incessante de políticas 

sociais que favoreçam a melhoria da qualidade de vida de todos, sem distinção, 

particularmente dos que se encontram em situação de vulnerabilidade social, quer nas áreas 

rurais, quer nas urbanas. Na sua práxis, o SEAPAC tem desempenhado um papel 

preponderante, em comunhão com outras organizações da sociedade civil, na luta constante e 

vigilante pela democratização e o controle social das políticas públicas, na defesa dos direitos 

humanos, na preservação do meio ambiente e convivência respeitosa com a natureza, pelo 

fortalecimento da produção familiar e das organizações de base campesinas. 

O SEAPAC tem como missão contribuir para que setores populacionais que vivem em 

situação de vulnerabilidade social, no campo e na cidade, sejam protagonistas na proposição, 

conquista e acesso de direitos e políticas públicas, investindo na organização e articulação da 

sociedade civil, no diálogo com o Estado e na construção de amplas parcerias, implementando 

processos educativos e socioambientais, na perspectiva de uma sociedade solidária, 

democrática, justa e sustentável.  

Nos dias atuais, os desafios estimulam o SEAPAC a perseguir os ideais emanados dos 

processos que no cotidiano das lutas e na crença de que onde a vida humana teima em viver aí 

se pode acreditar que uma nova sociedade é possível, alicerçados nos valores democráticos 

que exigem espaços para a participação efetiva de cada homem e mulher, independentemente 

da raça, cor, credo religioso ou político, gênero ou geração, como sujeitos ativos na 

construção do Estado Democrático de Direito, esculpido pelo povo brasileiro na Constituição 

Cidadã de 1988. Todos nós desejamos um Brasil sem exclusão social, com justiça social, com 

igualdade de oportunidades para todos, sem violência, com desconcentração de renda, 

fraterno e solidário, onde a pessoa humana seja o centro vislumbrado de todo e qualquer 

desenvolvimento, em harmonia com o meio ambiente e a natureza.  

 Nessa perspectiva, o SEAPAC que tem como finalidade precípua promover a defesa 

e a garantia dos direitos sociais, individuais homogêneos, difusos e coletivos, das populações 

socialmente vulneráveis, capacitando-os para o exercício da cidadania e a intervenção 

qualificada, nos espaços de decisão, controle e efetivação das políticas públicas. Sua atuação 

se dá por meio de 04 linhas de ação, sendo elas:  

1. Convivência com o semiárido - objetiva que agricultores familiares do semiárido potiguar 

tenham garantida sua segurança alimentar e o aumento da renda familiar, ampliando a 

capacidade de armazenamento de água, produzindo e consumindo alimentos agroecológicos; 

2. Fortalecimento de Organizações e Fóruns da sociedade civil - atua para que 

organizações e articulações da sociedade civil sejam qualificadas e fortalecidas por meio de 

processos político-pedagógicos, atuando em Redes e apoiando grupos de base na proposição e 

acesso às políticas públicas;  

http://www.seapac.org.br/
mailto:seapac.estadual@seapac.org.br
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3. Intervenção Direta em Políticas Públicas e defesa de direitos - visa ampliar sua atuação 

direta na proposição, mediação e controle de politicas públicas, contribuindo para criação e 

consolidação de canais e instrumentos que facilitem a promoção, o acesso, o controle e a 

garantia dos direitos socioambientais das populações mais vulneráveis; e,  

4. Sustentabilidade Institucional - busca fortalecer sua sustentabilidade politica e financeira 

através da ampliação de sua visibilidade pública e o estabelecimento de parcerias e alianças 

estratégicas. 

 

 O SEAPAC é também entidade beneficente de Assistência Social, tendo sede no 

endereço acima referido e escritórios nos territórios da Arquidiocese de Natal e das Dioceses 

de Caicó e Mossoró. 

3. RAZÕES QUE JUSTIFICAM O PROJETO 

A atual conjuntura político econômica brasileira apresenta um cenário de diversos 

retrocessos, entre os quais, o da não garantia e efetivação dos direitos sociais em curso no 

Brasil.  

 

Neste sentido, entre outros projetos de Lei e Emendas à Constituição, em discussão no 

país, que retira direitos dos trabalhadores, destaca-se a Emenda Constitucional nº 95, 

promulgada em dezembro de 2016, que limita por 20 anos os gastos públicos. Por ocasião da 

proposição e discussão da referida Emenda no Congresso Nacional, a Igreja do Brasil, através 

da CNBB – Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil, por sua Comissão Episcopal Pastoral 

Para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz, se pronunciou afirmando “que as propostas 

de reforma trabalhista e terceirização, reforma do Ensino Médio, reforma da Previdência 

Social e, sobretudo, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 241/2016), que estabelece 

teto nos recursos públicos para as políticas sociais, por 20 anos, colocam em risco os direitos 

sociais do povo brasileiro, especialmente dos empobrecidos, e encoraja as Pastorais Sociais a 

participarem, com os demais movimentos e organizações populares, na defesa das conquistas 

sociais garantidas na Constituição Federal de 1988, na qual a CNBB tanto se empenhou no 

final da década de 1980” (SCJP- Nº 0683/16).  

 

O cenário nacional de retrocessos e “crise” se reflete no Estado do Rio Grande, onde 

se constata uma grande calamidade na gestão da “coisa pública”, designada pelo Governo 

atual de “crise financeira”, o que tem gerado constantes atrasos na folha de pagamento do 

funcionalismo público, sucateamento e baixa qualidade dos serviços públicos, fazendo com 

que os cidadãos enfrentem graves dificuldades no acesso a esses serviços de forma a obter a 

satisfação das suas necessidades, tantas vezes tão básicas e urgentes, e a obtenção do que lhes 

é seu por direito.  

 

No bojo de tal “crise” notoriamente encontra-se a saúde e a segurança pública. 

Diariamente os meios de comunicação social noticiam a ausência de medicamentos, materiais, 

http://www.seapac.org.br/
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procedimentos e atendimentos essenciais nos hospitais do Estado, fechamento de alguns deles 

e paralizações constantes de serviços e servidores. No tocante à segurança pública, existe um 

colapso que tem como viés central o caos do Sistema Prisional e uma crescente onda de 

violência, que tem ceifado muitas vidas, especialmente de jovens de comunidades mais 

carentes. 

 

Nesse contexto, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgou em março 

de 2016 no Atlas da Violência, que o Rio Grande do Norte foi o Estado brasileiro que registrou o 

maior crescimento na taxa de homicídios do país, no período de 2004-2014, contabilizando, 

também, o maior crescimento em números absolutos de assassinatos, com um aumento de 360,8%. 

E que os municípios de Macaíba, Natal e Mossoró estão entre as 20 cidades mais violentas do país. 

 

Corroborando com esse cenário, dados de um estudo encomendado pela Secretaria de 

Direitos Humanos do Governo Federal, em parceria com o Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (Pnud), apontou que no período de 2003 a 2013, o número de homicídios 

de jovens e adolescentes de até 19 anos, cresceu 580% no Rio Grande do Norte. A taxa subiu 

de 4,1% em 2003 para 27,9% em 2013. Já o anuário da criminalidade de 2016, com o título 

“Metadados 2016: Juventude Potiguar”, que tem seu conteúdo focado na mortalidade de 

jovens no Rio Grande do Norte, apontou que no período de 1º de janeiro de 2012 a 31 de 

dezembro de 2015, foram registrados 3.769 crimes violentos letais intencionais (CVLIs) 

envolvendo jovens e adolescentes na faixa etária de 12 a 29 anos.  

 

O referido estudo ainda aponta que, desse total de crimes, 73% teve envolvimento com 

drogas e gangues, 16% violência interpessoal, 4% conflito com as forças policiais, entre 

outros. Que o perfil das vítimas são de jovens em sua maioria do sexo masculino e de etnia 

parda e negra, que estavam fora da escola ou somente tinham concluído o ensino fundamental 

e que não possuíam atividade remunerada. Ademais, que esses crimes violentos, na sua 

maioria, ocorreram em vias públicas de bairros periféricos e em localidades rurais sem 

calçamento, saneamento básico e iluminação pública deficiente.  

 

Destarte, a ausência de políticas públicas eficazes de prevenção da violência, associada 

à crise do sistema prisional, que enfrenta superlotação, inclusive reforçada pela quantidade de 

presos provisórios, precariedade das suas estruturas físicas, de higiene e de assistência em 

saúde da população carcerária, insignificantes atividades de ressocialização dos apenados, 

insuficiência de agentes penitenciários, rebeliões e fugas constantes são fatores que conduzem 

a todo esse cenário de “guerra” no RN.  

 

Por conseguinte, e conforme noticiado por diversos meios de comunicação social do 

Rio Grande do Norte, no dia 21 de outubro de 2016, a ministra Carmem Lúcia – presidente do 

STF – Supremo Tribunal Federal – em visita ao Sistema prisional do Estado, encontrou 

superlotação e condições degradantes. No presídio feminino do município de Parnamirim, 

http://www.seapac.org.br/
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encontrou quase 100 presas, onde só comporta 70. E na penitenciária estadual do mesmo 

município encontrou 547 detentos, onde só comporta 290. Em entrevista concedida à 

imprensa, a ministra disse que “a verificação in loco é exatamente pra saber o que se tem, o 

que é preciso fazer para melhorar, de tornar mais dignas as condições de cumprir as penas, tal 

como a legislação brasileira prevê; e que a ideia é tentar adotar medidas e providências 

necessárias junto com outros órgãos do Poder Executivo, para que se possa melhorar essas 

condições efetivamente. Onde há excesso de presos, ver como a superlotação pode ser 

superada, ver onde há presos provisórios, como ajuizamos com os juízes”. Destacou ainda, 

“que o número de presos provisórios é muito grande e em condições absolutamente 

degradantes”.  

 

Recentemente eclodiu mais uma onda de violência no Sistema Prisional do Estado, 

com facções rivais se digladiando, onde segundo informado pelo Governo do Estado 26 (vinte 

e seis) presos do presídio de Alcaçuz foram mortos. A onda de violência se estendeu às ruas e 

ao interior do Estado, gerando medo e insegurança pública, em que ônibus e outros bens 

públicos foram incendiados. No município de Caicó-RN também houve motim de presos e a 

única Delegacia que assiste à Mulher, vítima de violência na região do Seridó, foi incendiada, 

comprometendo inteiramente a assistência às mulheres vítimas de violência. 

 

Esse descontrole do sistema carcerário, que pelo cenário apresentado é um sistema que 

ao invés de humanizar, desumaniza, deixa suas marcas não só nos apenados mas, também, em 

toda a sociedade, que a cada dia sofre mais com a violência, a insegurança e a impunidade. 

Dados do Observatório da Violência Letal Intencional do Rio Grande do Norte (OBVIO) 

apontam que a violência é crescente no Estado e que 1.988 pessoas foram assassinadas até 31 

de dezembro de 2016, chegando a uma taxa de 57,75% para cada 100 mil habitantes, 

superando taxas de anos anteriores, como as de 2014 que foi a mais alta até então.  

 

Ainda sobre o cenário em âmbito estadual, destacam-se a violência institucionalizada, 

e a violência doméstica (física, psicológica, sexual, patrimonial, moral) que de uma forma 

geral atinge toda a família e a sociedade, gerando muita dor e sofrimento às suas vítimas, 

geralmente ligadas a seus agressores por vínculos consanguíneos e de afetividade. Essas 

vítimas são em sua maioria mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Tal violência gera uma 

série de demandas psicossociais e jurídicas, exigindo do poder público e da sociedade o seu 

enfrentamento. 

 

De acordo com dados do Tribunal de Justiça do RN, existem 15 mil processos 

judiciais relacionados a crimes contra a mulher. Esse número de casos posiciona o Estado do 

RN em quinto lugar, no Brasil, em casos de violência doméstica. Já o observatório da 

violência Letal Intencional do Rio Grande do Norte (OBVIO), divulgou que no ano de 2016 

ocorreu um aumento de feminicídios no Estado. O feminicídio é o crime de homicídio 

praticado contra a mulher, que tem como elemento motivador apenas o fato de serem 
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mulheres. Até 25 de dezembro de 2016, foram registrados 37 feminicídios no Estado, 

superando os índices anotados em 2014 e 2015. 

No que diz respeito à violência sexual, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em seu 

10º Anuário/2016, apresentou que o Estado do Rio Grande do Norte é o oitavo Estado da região 

Nordeste em ocorrência de violência sexual, registrando 320 casos de crimes de estupro em 2015, 

o que resultou em um caso a cada 36 horas. Não obstante à subnotificação desse tipo de crime, 

esses números devem ser ainda maiores, já que estudos apontam que apenas cerca de 10% chegam 

ao conhecimento das autoridades públicas.  

 

Ainda, conforme números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Estudos, Pesquisas e 

Formação para a Inovação Social (IBEPIS), por ocasião do dia 08 de maio de 2016 – Dia 

Nacional de Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes, o Rio Grande do 

Norte registrou 344 denúncias de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes no 

ano de 2015, segundo dados da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao 

Adolescente (DCA). Nesse mesmo sentido, o Disque 100 do RN, divulgou referente ao 

primeiro semestre de 2015, que a violação de direitos de crianças e adolescentes foi a 

principal causa de ligações que recebeu, somando um total de 918 denúncias, que equivalem a 

59,45% das que foram recebidas. 

 

Diante dessa situação de violência e de sucateamento do serviço público que, em 

geral, assiste à população mais pobre, as Defensorias Públicas que atendem a essa população 

atuam com precariedade e com deficiências estruturais diversas, inclusive de pessoal, gerando 

demanda reprimida pela falta de investimento público. Devido a essa realidade, chegou-se a 

veicular na imprensa local, que seriam fechados os núcleos de Defensoria Pública de Caicó, 

Pau dos Ferros e Assú. De acordo com números do próprio órgão, no ano de 2015 foram 

atendidos mais de 204 mil pessoas nesses três núcleos, nas áreas criminal, cível e de infância 

e juventude, demonstrando a importância que tem esse órgão na assistência aos cidadãos mais 

carentes que não necessitam se deslocar de seus municípios para conseguir atendimento 

jurídico gratuito em outras localidades, e do quanto se faz necessário a ampliação e 

fortalecimento de serviços e iniciativas dessa natureza.  

 

Por tudo exposto, o “Projeto Leigos para a Promoção da Justiça e da Paz”, como 

sendo um serviço pastoral é parte intrínseca à missão da Igreja e quer chamar a atenção de 

todos, homens e mulheres de boa vontade, para afirmar que “os direitos do homem hão de ser 

tutelados, não só cada um singularmente, mas no seu conjunto, uma proteção parcial traduzir-

se-ia em uma espécie de não reconhecimento” (São João Paulo II).  

 

Muito há que se fazer para prevenir a violência, educar para a construção de uma 

cultura de paz no seio das famílias e da sociedade, promovendo a justiça, a cidadania, o 

acesso a políticas públicas e aos direitos humanos e sociais básicos, e, por conseguinte, à 

dignidade da pessoa humana em sua essência.  

http://www.seapac.org.br/
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Contudo, esse Projeto não visa substituir o papel do Estado, nem tampouco de suas 

organizações. Porém, se dispõe a cuidar e trabalhar para a prevenção da violência 

institucional, estrutural e doméstica, promoção e defesa dos direitos dos irmãos mais 

necessitados e em situação de vulnerabilidade social.  

 

Para tanto, se propõe a oferecer a estes, bem como às suas comunidades e 

organizações, o serviço da assistência e orientação sociojurídica, por meio da construção de 

parcerias, integração de pastorais, entidades e atores sociais afins, contribuindo para a 

disseminação de espaços e metodologias de formação humana, educação para a construção de 

uma cultura de paz, mediação de conflitos, promovendo o empoderamento de lideranças, que 

terão sua ação potencializada por meio de formação e informação.  

 

Além disso, pretende proporcionar a difusão de mecanismos de acesso e 

funcionamento da Justiça e das políticas públicas, principalmente para as populações mais 

vulneráveis, foco de nossa ação.  

 

O Projeto “Leigos para a Promoção da Justiça e da Paz” tem como fundamento os 

valores da Doutrina Social da Igreja, devendo “Considerar a pessoa humana como 

fundamento e fim da comunidade política e esforçar-se, antes de mais, pelo reconhecimento e 

pelo respeito da sua dignidade, mediante a tutela e a promoção dos direitos fundamentais e 

inalienáveis do homem”. (São João Paulo II).  

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral: 

Estimular as pessoas, pastorais, grupos, entidades e comunidades locais a promoverem a 

dignidade humana, a prevenção da violência, a justiça e a paz social, por meio de um serviço 

de orientação e assistência sociojurídica, destinado ao público em situação de vulnerabilidade 

e maior risco social. 

 

4.2 Objetivos específicos: 

a) Proporcionar espaços e metodologias de formação humana, de mediação de conflitos e 

de educação para os direitos humanos e construção de uma cultura de paz; 

b) Contribuir para a prevenção da violência doméstica e sexista, especialmente a 

praticada contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos; 

c) Oferecer instrumentos de acesso à informação, à defesa de direitos, à cidadania, às 

políticas públicas e à inclusão social; 

d) Contribuir para o empoderamento das comunidades e lideranças, fortalecendo seu 

protagonismo na luta por direitos, por meio de formação e informação; 
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e) Estimular a criação e difusão de mecanismos de acesso e funcionamento da Justiça 

junto às comunidades carentes;  

f) Fomentar a Integração de Pastorais, serviços e outros atores afins da comunidade, 

visando à promoção dos direitos humanos e à vivência de uma fé cidadã; 

g) Desenvolver a formação política das comunidades para que exerçam sua cidadania e 

se tornem sujeitos na construção de uma sociedade justa e solidária; 

 

5. PÚBLICO BENEFICIADO 

O público beneficiado será aquele em situação de vulnerabilidade e maior risco social, 

de comunidades e bairros carentes dos municípios de Natal e de Caicó, oriundo das pastorais 

da Igreja que atuam nesses bairros ou de demandas espontâneas da própria localidade, tendo 

como ponto de partida a título de “experiência piloto”, as famílias e mulheres assistidas pelo 

Instituto Bom Pastor, através do CIAME – Centro Integrado de Atendimento a Mulher e 

Centro São José, localizados nos Bairros Bom Pastor e Cidade Nova do município de Natal. 

Em Natal, serão 100 mulheres assistidas pelo CIAME – Centro Integrado de Atendimento a 

Mulher do Bairro Bom Pastor; 100 famílias assistidas pelo Centro São José do Bairro Cidade 

Nova. 

 

Além dessas mulheres e famílias do município de Natal, o projeto envolverá agentes 

das diversas Pastorais, movimentos e serviços sociais da Igreja atuantes na Diocese de Caicó 

e membros de entidades parceiras do SEAPAC, tendo como foco inicial da ação, as famílias 

acompanhadas pelo SEAPAC através das UPFs – Unidades de Produção Familiar. 

 

6. METODOLOGIA 

A abordagem metodológica se pauta nos princípios da educação popular e 

participativa, introduzindo o diálogo entre os sujeitos, aliando nesse processo os saberes 

científico e empírico na perspectiva de que sensibilizados e empoderados, por essa troca de 

conhecimentos e partilha de saberes e experiências, se tornem capazes de agir no sentido de 

alterar o curso de suas vidas para melhor, elevando-se à categoria de protagonistas sociais de 

suas próprias histórias. 

 

Nessa perspectiva, diretamente com o público do Bairro Cidade Nova, será realizado 

um Curso de formação sobre prevenção da violência doméstica, em especial a praticada 

contra crianças e adolescentes. Os professores e equipe pedagógica do Centro São José, do 

referido bairro, além de agentes da Pastoral da Criança e de saúde com atuação local, 

receberão capacitação através desse curso para no cotidiano escolar e no acompanhamento às 

famílias saberem aplicar os conhecimentos adquiridos e partilhados junto ao público 

acompanhado (famílias e suas crianças) e identificar possíveis casos de violência, seja ela 

física, psicológica ou de abuso e exploração sexual, abandono, entre outras, encaminhando-os, 

quando for o caso, para a rede de atendimento (CRAS/CREAS/Conselho Tutelar, etc). Por 
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conseguinte, junto às 100 famílias assistidas pelo Centro São José, será oferecido um Curso 

Modular de educação para a construção de uma cultura de paz e de prevenção da 

violência doméstica, envolvendo as famílias. O Curso será aplicado por meio de um ciclo de 

rodas de conversas, mensais, com duração de 2h, onde em cada uma será abordado um tema 

específico. 

Já no Bairro Bom Pastor, junto às 100 mulheres assistidas pelo CIAME – Centro 

Integrado de Atendimento a Mulher, serão realizadas oficinas de formação sobre prevenção 

da violência doméstica e praticada contra a mulher e direitos humanos e sociais básicos. 

Os casos de violação identificados serão encaminhados para a rede de atendimento à mulher 

vítima de violência e para outros órgãos cabíveis. Outras situações identificadas de acesso 

e/ou negação de direitos junto ao público assistido, serão encaminhadas junto à ação do 

próprio projeto por meio de orientação e assistência sociojurídica. 

 

Na Diocese de Caicó, tomando como ponto de partida as ações desenvolvidas pelo 

próprio SEAPAC, serão realizadas visitas às UPFs - Unidades de Produção Familiar e às suas 

organizações de bases, para elaboração de um diagnóstico socioassistencial. A partir do 

referido diagnóstico, serão identificadas as demandas a serem encaminhadas através de 

orientação e assistência sociojurídica, como casos de inclusão em benefícios de prestação 

continuada – BPC, benefícios eventuais, tarifa social, documentação básica, entre outros. 

Além disso, o Projeto Leigos para a Promoção da Justiça e da paz atuará junto aos agentes 

atuantes nas pastorais sociais da Diocese de Caicó (Pastoral do Idoso, Carcerária, da Criança, 

da Sobriedade, Cáritas Diocesana, entre outras) e de entidades parceiras, com formação 

voltada para “juristas leigos”, em direito e cidadania e mediação de conflitos. Para tanto, 

será realizado um Curso Modular de formação em direitos humanos e sociais, em 10 

módulos, no período de 12 meses, com encontros mensais de 16h/cada, com assessorias de 

juristas, assistentes sociais, entre outros, de forma a possibilitar aos agentes dessas pastorais a 

atuarem com maior qualificação em suas áreas específicas de atuação e como juristas leigos e 

promotores dos direitos do público que assiste em suas comunidades.  

  

Será feita uma reunião inicial com as coordenações e agentes dessas pastorais e 

entidades parceiras para conhecer as maiores necessidades e demandas que encontram em 

seus trabalhos, discutir, planejar e encaminhar a proposta do Curso Modular. No decorrer do 

ano, através de espaços nas próprias reuniões dessas pastorais, será realizado monitoramento e 

avaliação das situações encaminhadas e/ou assistidas pelo público do Curso. 

 

O Projeto Leigos para a Promoção da Justiça e da paz buscará parcerias com 

universidades, defensoria pública, OAB, órgãos da própria justiça e entidades afins, para 

fortalecer sua atuação, como também realizará atendimentos de orientação e assistência 

sociojurídica de demandas existentes junto ao público assistido pelos serviços e pastorais 

sociais e outras que surjam espontaneamente das comunidades e grupos acompanhados. Por 

conseguinte, elaborará uma ficha de diagnóstico inicial do público que será assistido, visando 
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não só a triagem, mas, também, posteriores avaliações e resultados obtidos com essa ação. 

Também participará de audiências, e de outros espaços e eventos públicos que reforcem o 

controle social e a defesa de direitos. 

 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS 

 Promoção da dignidade humana pela efetivação de direitos humanos e sociais; 

 Conhecimento e acesso a políticas e programas públicos; 

 Disseminação popular do saber jurídico com multiplicação dos conhecimentos 

adquiridos junto aos grupos e comunidades; 

 Famílias e grupos acompanhados sensibilizados para a construção de uma cultura de 

paz e de prevenção e luta contra a violência doméstica, estrutural e institucional; 

 Cidadãos mais conscientes de seus direitos e deveres, imbuídos de um maior zelo pelo 

espaço público, fortalecendo processos democráticos e vivenciando uma fé mais 

cidadã. 

 

8. MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

Ficha diagnóstico ou de triagem das pessoas assistidas; Registros fotográficos; Listas 

de presença; Relatórios; Protocolos de processos sóciojurídicos atendidos e encaminhados. 
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9. ORÇAMENTO GERAL 

OBJETIVO 1 
Capacitar 15 professores, membros da equipe pedagógica, da pastoral da criança e de saúde nos temas sobre prevenção da violência 

doméstica praticada contra crianças e adolescentes 

Atividade 1.1 Realização de 01 curso com 5 módulos para formação da equipe 

  CUSTOS 

Categoria   Discriminação das despesas Unidade Quant. 
Valor R$ 

Unitário 
Total R$ 

Financiador 

R$ 

Contrapartida 

SEAPAC R$ 

Alimentação 1.1.1 Almoço/Lanches dos participantes refeição 75 28,00 2.100,00 2.100,00 - 

Deslocamento 1.1.2 
Transporte dos participantes (passagem 

intermunicipal) 
und 150 2,90 435,00 435,00 - 

Deslocamento 1.1.3 Transporte dos facilitadores  und 10 15,00 150,00 150,00 - 

Material de consumo 1.1.4 Material didático und 75 10,00 750,00 750,00 - 

Facilitador 1.1.5 Facilitador hora 20 50,00 1.000,00 1.000,00 - 

INSS (20%) 1.1.6 Encargos sociais facilitador % 0,2 1.000,00 200,00 200,00 - 

OBSERVAÇÕES:     
Subtotal da 

atividade 1.1 
4.635,00      4.635,00              - 
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OBJETIVO 2 
Capacitar 100 representantes de unidades familiares assistidas pelo Centro São José, em temas sobre construção de uma cultura de 

paz e de prevenção da violência doméstica 

Atividade 2.1 Realização de 02 cursos com 8 módulos envolvendo as famílias 

  CUSTOS 

Categoria   Discriminação das despesas Unidade Quant. 
Valor R$ 

Unitário 
Total R$ 

Financiador 

R$ 

Contrapartida 

SEAPAC R$ 

Deslocamento 2.1.1 Transporte dos facilitadores  und 32 15,00 480,00 480,00 - 

Material de consumo 2.1.2 Material didático und 800 2,00 1600,00 1.600,00 - 

OBSERVAÇÕES:   
 

Subtotal da 

atividade 2.1 
  2.080,00 2.080,00 - 

            
OBJETIVO 3 

Capacitar 100 mulheres assistidas pelo Centro Integrado de Atendimento a Mulher em temas de prevenção da violência doméstica e 

praticada contra a mulher e direitos humanos e sociais básicos 

Atividade 3.1 Realização de 04 cursos com 4 módulos para formação de mulheres 

  CUSTOS 

Categoria   Discriminação das despesas Unidade Quant. 
Valor R$ 

Unitário 
Total R$ 

Financiador 

R$ 

Contrapartida 

SEAPAC R$ 

Alimentação 3.1.1 Lanche dos participantes refeição 400 8,00 3.200,00 3.200,00 - 

Deslocamento 3.1.2 Transporte dos facilitadores  und 32 15,00 480,00 480,00 - 

Material de consumo 3.1.3 Material didático und 400 10,00 4000,00 4.000,00 - 

Facilitador 3.1.4 Facilitador hora 64 50,00 3200,00 3.200,00 - 

INSS (20%) 3.1.5 Encargos sociais facilitador % 0,2 3.200,00 640,00 640,00 - 

OBSERVAÇÕES:   
 

Subtotal da 

atividade 3.1 
  11.520,00 11.520,00             - 
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OBJETIVO 4 
Fomentar a Integração de Pastorais, serviços e outros atores afins da comunidade, visando à promoção dos direitos humanos e à 

vivência de uma fé cidadã 

Atividade 4.1 Realização de 01 reunião para apresentação do projeto a coordenação das Pastorais sociais, agentes e entidades parceiras 

  CUSTOS 

Categoria   Discriminação das despesas Unidade Quant. 
Valor R$ 

Unitário 
Total R$ 

Financiador 

R$ 

Contrapartida 

SEAPAC R$ 

Alimentação 4.1.1 Almoço/lanches dos participantes refeição 30 28,00 840,00 840,00 - 

Espaço 4.1.2 Aluguel plenário para capacitação hora 4 50,00 200,00 200,00 - 

Deslocamento 4.1.3 Transporte dos participantes und 60 10,00 600,00 600,00 - 

Material de consumo 4.1.4 Material didático und 30 5,00 150,00 150,00 - 

OBSERVAÇÕES:   
 

Subtotal da 

atividade 4.1 
1.790,00 1.790,00 - 

Atividade 4.2 Realização de 02 reuniões para acompanhamento, avaliação e monitoramento 

  CUSTOS 

Categoria   Discriminação das despesas Unidade Quant. 
Valor R$ 

Unitário 
Total R$ 

Financiador 

R$ 

Contrapartida 

SEAPAC R$ 

Alimentação 4.2.1 Almoço/Lanches dos participantes refeição 40 28,00 1.120,00 1.120,00 - 

Espaço 4.2.3 Aluguel plenário para capacitação hora 8 50,00 400,00 400,00 - 

Deslocamento 4.2.4 Transporte dos participantes und 80 10,00 800,00 800,00 - 

Material de consumo 4.2.5 Material didático und 40 2,00 80,00 80,00 - 

OBSERVAÇÕES:   
 

Subtotal da 

atividade 4.2 
2.400,00 2.400,00 - 
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Atividade 4.3 Realização de 30 visitas para reconhecimento e encaminhamento de demandas espontâneas 

  CUSTOS 

Categoria   Discriminação das despesas Unidade Quant. 
Valor R$ 

Unitário 
Total R$ 

Financiador 

R$ 

Contrapartida 

SEAPAC R$ 

Alimentação 4.3.1 Almoço Equipe refeição 30 20,00 600,00 600,00 - 

Deslocamento 4.3.2 Transporte Equipe und 30 50,00 1.500,00 1.500,00 - 

Material de consumo 4.3.3 Material didático und 30 5,00 150,00 150,00 - 

OBSERVAÇÕES:   
 

Subtotal da 

atividade 4.3 
2.250,00    2.250,00 - 

            

OBJETIVO 5 
Formar 35 agentes atuantes nas pastorais sociais da Diocese de Caicó e de entidades parceiras voltada para “juristas leigos”, em 

direito e cidadania e mediação de conflitos 

Atividade 5.1 Realização de 01 curso com 10 módulos para formação de "juristas leigos" 

CUSTOS 

Categoria   Discriminação das despesas Unidade Quant. 
Valor R$ 

Unitário 
Total R$ 

Financiador 

R$ 

Contrapartida 

SEAPAC R$ 

Hospedagem 5.1.1 
Hospedagem completa dos participantes 

(café/lanche/almoço/lanche/janta) 
und 700 90,00 63.000,00 63.000,00 - 

Espaço 5.1.2 Aluguel plenário para capacitação hora 160 100,00 16.000,00 16.000,00 - 

Deslocamento 5.1.3 Transporte dos participantes  und 700 25,00 17.500,00 17.500,00 - 

Material de consumo 5.1.4 Material didático und 350 10,00 3.500,00 3.500,00 - 

Facilitador 5.1.5 Facilitador hora 160 50,00 8.000,00 8.000,00 - 

INSS (20%) 5.1.6 Encargos sociais facilitador % 0,2 8.000,00 1.600,00 1.600,00 - 

OBSERVAÇÕES:   
 

Subtotal da 

atividade 5.1 
109.600,00 109.600,00 - 
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Material Permanente 

CUSTOS 

Categoria Discriminação das despesas Unidade Quant. 
Valor R$ 

Unitário 
Total R$ 

Financiador 

R$ 

Contrapartida 

SEAPAC R$ 

Equipamento Aquisição de notebook und 1 2.399,00 2.399,00 2.399,00 - 

Móveis Aquisição de cadeira und 1 229,00 229,00 229,00 - 

Móveis Aquisição de mesa und 1 498,00 498,00 498,00 - 

Móveis Aquisição de armário und 1 359,00 359,00 359,00 - 

OBSERVAÇÕES:   
 

Subtotal da 

atividade 1.1 
3.485,00       3.485,00  - 

            Custeio Projeto 

CARACTERÍSTICAS DA EQUIPE 

Categoria Discriminação Unidade Quant. 
Valor R$ 

Unitário 
Enc. 63% Total R$ 

Financiador 

R$ 

Contrapartida 

SEAPAC R$ 

Pessoal Coordenador-Advogada 
Pró-

labore 
12 3.500,00 2.205,00 68.460,00 - 68.460,00 

Pessoal Assistente Social  Salário 12 3.100,00 1.953,00 60.636,00 - 60.636,00 

OBSERVAÇÕES: 
 

Subtotal da atividade 1.1 
 

129.096,00 
- 129.096,00 
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Custeio Fixo e Variável 

CUSTOS 

Categoria Discriminação Unidade Quant. 
Valor R$ 

Unitário 
Total R$ 

Financiador 

R$ 

Contrapartida 

SEAPAC R$ 

Custeio Fixo Material de consumo/Expediente und 12 250,00 3.000,00 - 3.000,00 

Custeio Fixo Locação/Manutenção 1 Carro und 12 2.600,00 31.200,00 - 31.200,00 

Custeio Variável Alimentação und 50 20,00 1.000,00 - 1.000,00 

Custeio Variável Hospedagem diária 50 60,00 3.000,00 - 3.000,00 

Custeio Variável Deslocamento und 50 100,00 5.000,00 - 5.000,00 

OBSERVAÇÕES:   
 

Subtotal da 

atividade 1.1 

    

43.200,00 
 - 43.200,00 

CUSTO TOTAL DO PROJETO (R$)               310.056,00 137.760,00 172.296,00 

Natal-RN, 26 de julho de 2017 

 

 

 

 

Diác. Francisco das Chagas T. de Araújo 

Coordenador do SEAPAC 

CPF: 297.424.714-87 
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