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1. Dados do Serviço

1.1. Tipo de Serviço Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças 
e Adolescentes - SAICA 

1.2. Modalidade Não se aplica 
1.3. Nome Fantasia Saica Conceição Evaristo 
1.4. Capacidade de atendimento 15 vagas + 2 vagas (frentes frias) 
1.5. Nº total de vagas 15 vagas 

1.5.1. Turnos Não se aplica 
1.5.2. Nº de vagas x turno Não se aplica 
1.5.3. Nº de vagas x gênero Não se aplica 

1.6. Local de Instalação do Serviço Parelheiros ou Marsilac 
1.7. Área de abrangência do serviço Parelheiros ou Marsilac 

2. Identificação do Proponente

2.1. Nome da OSC ASSOCIAÇÃO PROBRASIL 
2.2. CNPJ 03.783.381/0001-10 
2.3. Endereço completo Rua J. Vila Busquets, nº 499 – Jd. dos Álamos - 

São Paulo - SP 
2.4. CEP 04883-090 
2.5. Telefone(s) (11) 59260483
2.6. E-mail info@probrasil.org 
2.7. Site www.probrasil.org 
2.8. Nome do Presidente da OSC Uwe Felipe Weibrecht 

2.8.1. CPF 
2.8.2. RG/Órgão emissor 
2.8.3. Endereço completo 

3. Descrição da Realidade do Objeto da Parceria

O Plano Nacional de Assistência Social, aborda a questão da proteção social em uma 

perspectiva de articulação com outras políticas que são dirigidas para as garantias de direitos. A 

Assistência social da atenção às famílias e seus membros, a partir de seu território de vivência com 

prioridade àquelas com maior fragilidade e vulnerabilidade sociais.  

De acordo com o Plano Nacional de Assistência Social são funções da assistência social: 

A Proteção Social: matricialidade sociofamiliar, territorialização, integração à seguridade social; 

princípio de proteção proativa; integração às políticas sociais econômicas. A proteção social, proteção 

básica e proteção especial; A proteção social de assistência social é hierarquizada em básica e 
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especial e, ainda, tem níveis de complexidade do processo de proteção; 

A Vigilância Social: consiste no desenvolvimento da capacidade e de meios de gestão 

assumidos pelo órgão público gestor da assistência social para conhecer a presença das formas de 

vulnerabilidade social da população e do território pelo qual é responsável; 

A defesa dos direitos socioassistenciais; a inserção da assistência social no sistema de bem 

estar social brasileiro que é concebido com um campo de seguridade social é um dos pilares 

juntamente com a saúde e a previdência social. O SUAS realiza a garantia de proteção social ativa, 

isto é, não submete o usuário ao princípio da tutela, mas submete o usuário á conquista de condições 

para usa autonomia, resiliência e sustentabilidade, protagonismo de acordo com sua dignidade e 

projeto pessoal e social. 

A infância e a adolescência são definidas como fenômenos plurais e em permanente evolução, 

atravessado por diferentes categorias: geográficas, histórico-culturais, socioeconômica, étcnica 

gênero, religião e fatores psicofisiológicos. Nestas transformações é fundamental que a criança e 

adolescente tenham subsidio para tal ação, para tal levamos em consideração o apoio da equipe 

interprofissional e os recursos das demais políticas públicas e sociais. 

No que tange ao objetivo, o Serviço de Acolhimento Institucional – SAICA: Deve oferecer 

acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos de 0 a 17 anos 

e 11 meses, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, em situação de medida de proteção e 

em situação de risco pessoal, social e de abandono, cujas famílias ou responsáveis encontrem--se 

temporariamente impossibilitado de cumprir sua função de cuidado e proteção. 

Diante disto, a Lei Federal 13.509/2017, em seu art. 2°,§1°, cita: 

Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou 

institucional terá sua situação reavaliada, no máximo a cada 3 (três) meses, devendo a autoridade 

judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidiciplinar, 

decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em 

família substituta, em quaisquer das modalidades no art. 28desta lei (Brasil,2017p01) 

  

A medida protetiva aplicada nas situações dispostas no Art. 98 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, sempre que os direitos forem ameaçados ou violados e, no que couber, segundo o 

estabelecido nos Artigos 90 a 94. A excepcionalidade dessa medida está prevista no Art. 101, 

parágrafo único. Importante ressaltar que a falta de recursos materiais não constitui motivo para o 

abrigamento, conforme Art. 23 dessa lei. 

As unidades de acolhimento devem oferecer ambiente acolhedor, estar inseridas na comunidade e ter 

aspecto semelhante ao de uma residência, sem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista 

geográfico e socieconômico, da comunidade de origem das crianças e adolescentes acolhidos, pois 
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assim facilitará a compreensão dos direitos à convivência familiar e comunitária, bem como às relações 

com o território e a comunidade local. 

O atendimento prestado deve ser personalizado, em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar 

e comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local. 

Grupos de crianças e adolescentes com vínculos de parentesco devem ser atendidos na mesma 

unidade. O acolhimento será feito até que seja possível o retorno á família de origem ou extensa, 

colocação em família substituta. 

Objetivos específicos: 

• Reduzir a ocorrência de risco, seu agravamento ou sua reincidência, que demandaram esta 

modalidade de atendimento; 

• Buscar restabelecer vínculos familiares e comunitários, salvo determinação judicial em 

contrário:  

• Possibilitar a convivência comunitária.  

• Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de 

Direitos e às demais políticas públicas para garantir o desenvolvimento integral da criança, 

adolescente e de suas famílias; 

• Favorecer o surgimento e desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para 

que as crianças e adolescentes façam escolhas com autonomia; 

• Promover o acesso a ensino regular e profissionalizante, a programações culturais, de lazer, 

de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, 

desejos e possibilidades da criança e adolescente; 

• Contribuir para a colocação em família substituta, sempre que houver a impossibilidade do 

restabelecimento e/ou a preservação de vínculos com a família de origem/extensa. 

• Desenvolver com os adolescentes condições para a independência e o auto-cuidado 

 

Região de Parelheitros e Marsilac 

 

A região de Parelheiros, atendida pela Associação ProBrasil, está localizada no 

extremo sul da cidade.  Tem área total de 360km2, sendo sua totalidade de proteção de 

mananciais.  Hoje com uma população de aproximadamente 146.212 mil habitantes. 

Pesquisas da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados indicaram que a população 
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jovem desta subprefeitura é a maior de São Paulo. A região fica distante do centro 

aproximadamente 45 km. O distrito de Parelheiros, segundo dados do SEADE, apresenta 

alto índice de vulnerabilidade social com IPVS (Índice Paulista de Vulnerabilidade Social) - 

05 e 06.  A falta de oportunidades de trabalho, a grande distância do centro da cidade de 

São Paulo (cerca de 50 km), a escassez de equipamentos públicos e privados de saúde e 

de educação superior dificultam o desenvolvimento humano, econômico e social da região. 

A região possui atualmente um dos maiores índices de morte, da população jovem, por 

assassinato da cidade, o risco de um morador entre 15 e 19 anos de Parelheiros ser 

assassinado (o distrito é o novo foco de violência da cidade) é 28 vezes maior do que o do 

Jardim Paulista (que segue o melhor da cidade). É também um dos bairros da cidade de 

São Paulo que apresentam maior índice de gravidez na adolescência. 

Dentro do distrito de Parelheiros, está a Prefeitura Regional de Parelheiros  que é 

uma das 31 prefeituras regionais da cidade  de São Paulo. É composta por dois 

distritos, Parelheiros e Marsilac, que somados representam uma área de 353,5 km², e 

habitada por mais de 150 mil pessoas. É a maior subprefeitura em área e a menos 

densamente povoada. 

A região compreende remanescentes importantes de Mata Atlântica, mantendo 

grande parte de sua mata nativa, como biodiversidade preservada e área de grande 

produção agrícola, sendo estratégico para a vida da cidade de São Paulo: equilibra as 

correntes térmicas com as menores temperaturas e a maior precipitação pluviométrica da 

cidade.  

Sua rede hídrica contempla três bacias hidrográficas: Capivari, Guarapiranga e 

Billings. As duas represas fornecem água para cerca de 25% da população da Região 

Metropolitana. Parelheiros é considerado patrimônio ambiental com potencial destino ao 

turismo, lazer e recreação; produção de água para a região metropolitana; reserva de mata 

atlântica com potencial de “crédito de carbono” e produção florestal, entre outras 

qualidades. Nesta região estão as principais nascentes, rios e cachoeiras, com uma bela 

preservação da fauna e flora, porém a sua população acaba não desfrutando desses 

benefícios, por falta de informação, costume e por influência da região urbana, a maioria 

dos moradores trabalham fora do bairro, poucos ainda cultivam a terra.  

O distrito de Parelheiros apresenta urbanização intensa e desordenada, com parte 

da população residindo de forma precária e provocando sérios impactos sobre os processos 

naturais de produção de água, devido à impermeabilização do solo, ao desmatamento, ao 
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despejo de esgotos e ao assoreamento dos corpos d'água. Seguindo o atual processo de 

urbanização, a população cresce de forma irregular, com baixa renda, aumentando de 

forma inadequada o déficit de serviços e infraestrutura. Através de inquérito domiciliar 

realizado no território para estudo das condições de vida da população residente no distrito 

de Parelheiros foi possível constatar que a maioria da população exerce trabalho formal, 

fora do bairro onde residem. Os bairros do distrito de Parelheiros são considerados bairros 

alojamentos.  O percentual de famílias inscritas no CAD ÚNICO e que recebem algum tipo 

de benefício é de apenas 85 %. É um bairro economicamente pouco desenvolvido, não 

existem grandes empresas, apenas pequenos comércios, não existem hospitais, somente 

01 banco no centro de Parelheiros, o transporte não é de qualidade atendendo apenas a 

demanda mais urgente. Possui apenas uma delegacia em Parelheiros. Não há cursos de 

qualificação profissional, o que dificulta a inserção no mercado de trabalho. O tipo de 

construção, casas, em sua maioria, são casas simples, 97,92% é de tijolo/adobe, por se 

tratar de um material de baixo custo, onde há um conforto térmico, e tratar-se de material 

regional. Percebe-se que o crescimento desordenado do bairro gerou a ocupação de locais 

inadequados para moradia, como áreas de declividade, entre outros. Nos bairros a rede de 

serviços públicos e privados é insuficiente, não conseguindo atender toda a demanda da 

região. São poucas escolas, equipamentos de saúde, culturais e de lazer para atender o 

distrito, considerado tão rico por suas belezas naturais, mas de difícil acesso a população. 

O índice de violência tem crescido consideravelmente e com a falta de oportunidades, de 

cursos profissionalizantes, o início no tráfico tem sido cada vez mais cedo, a partir dos 09 

anos 
 

 

 

4. Descrição das Metas a Serem Atingidas e Parâmetros para Aferição de seu 
Cumprimento 

 (No mínimo em conformidade com o descrito a seguir, baseado no artigo 116 da Instrução Normativa 

03/SMADS/2018) 

 
Art. 116 – Os indicadores qualitativos da execução da parceria, nos termos desta Instrução 

Normativa, serão divididos em quatro dimensões com seus respectivos parâmetros: 

1. Dimensão: Estrutura física e administrativa Indicadores/Parâmetros: 
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1.1. Cômodos e mobiliários estão sendo utilizados no semestre conforme o aprovado no Plano de 

Trabalho Parâmetros: 

* INSUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se em desconformidade com o previsto no 

Plano de Trabalho, afetando o desenvolvimento das atividades do serviço.  

* INSATISFATÓRIO: Cômodos e mobiliários encontram-se em desconformidade com o Plano de 

Trabalho, mas isso não afeta o desenvolvimento das atividades do serviço. 

* SUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se de acordo com o previsto no Plano de 

Trabalho 

* SUPERIOR: Cômodos e mobiliários encontram-se para além do aprovado no Plano de Trabalho, 

com provisões adicionais com potencial para impactar positivamente sobre as atividades 

desenvolvidas.  

1.2. Disponibilidade de materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos para 

realização das atividades, bem como de insumos que garantam as ofertas específicas da tipologia 

do serviço, previstos no Plano de Trabalho.  

Parâmetros:  

* INSUFICIENTE: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem como 

insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se em desconformidade com o previsto no 

Plano de Trabalho, afetando o desenvolvimento das atividades do serviço. 

* INSATISFATÓRIO: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem 

como insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se em desconformidade com o previsto 

no Plano de Trabalho, mas isso não afeta o desenvolvimento das atividades do serviço. 

* SUFICIENTE: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem como 

insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se em conformidade com o previsto no Plano 

de Trabalho. 

* SUPERIOR: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem como 

insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se para além do previsto no Plano de Trabalho, 

com potencial para impactar positivamente sobre a qualidade das atividades desenvolvidas. 

1.3. Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso 

Parâmetros: 

* INSUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se em condições de uso inadequadas, 

afetando o desenvolvimento das atividades do serviço. 

* INSATISFATÓRIO: Cômodos e mobiliários encontram-se em condições de uso inadequadas, mas 

isso não afeta o desenvolvimento das atividades do serviço. 

* SUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se em perfeitas condições de uso  

* SUPERIOR: Cômodos e mobiliários encontram-se em perfeitas condições de uso, com 

implantação de sistema de avaliação periódica do grau de satisfação do usuário. 
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*2. Dimensão: Serviços, processos ou atividades Indicadores/Parâmetros: 

2.1. Percentual de Relatórios, Prontuários, Plano de Desenvolvimento do Usuário- PDU (usuários 

da PSB) / Plano Individual de Atendimento - PIA (usuários da PSE) / Plano de Desenvolvimento 

Familiar - PDF elaborados ou atualizados no semestre. 

Parâmetros:  

* INSUFICIENTE: Menos de 70% dos usuários com relatórios e prontuários elaborados ou 

atualizados no semestre; 

* INSATISFATÓRIO: Entre 70% e 80% dos usuários com relatórios e prontuários elaborados ou 

atualizados no semestre; 

* SUFICIENTE: Entre 81% e 99% dos usuários com relatórios e prontuários elaborados ou 

atualizados no semestre;  

* SUPERIOR: 100% dos usuários com relatórios e prontuários elaborados ou atualizados no 

semestre.  

3. Dimensão: Produtos ou resultados  

Indicadores: 

3.1. Número de usuários atendidos / capacidade parceirizada do serviço 

Parâmetros: 

* INSUFICIENTE: Inferior a 70% 

* INSATISFATÓRIO: 70% a 80% 

* SUFICIENTE: Entre 81% e 90% 

* SUPERIOR: Maior que 90% 

3.2. Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS e com 

participação dos usuários do serviço 

Parâmetros: 

* INSUFICIENTE: Cardápio em desacordo com o Manual Prático de Alimentação da SMADS 

* INSATISFATÓRIO: Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS, 

mas sem provas de divulgação nos serviços e/ou de participação dos usuários em sua formulação. 

* SUFICIENTE: Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS, com 

divulgação no serviço e com participação dos usuários em sua formulação. 

* SUPERIOR: Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS, com 

divulgação no serviço e com participação dos usuários em sua formulação, com implantação de 

sistema de avaliação periódica do grau de satisfação do usuário.  

3.3. Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas 

dimensões. Parâmetros: 

* INSUFICIENTE: Realização de menos de 70% das atividades previstas no Plano de Ação 

Semestral 
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* INSATISFATÓRIO: Realização de 70% a 80% das atividades previstas no Plano de Ação 

Semestral 

* SUFICIENTE: Realização de 81% a 95% das atividades previstas no Plano de Ação Semestral 

* SUPERIOR: Realização de 96% a 100% das atividades previstas no Plano de Ação Semestral 

3.4. Implantação de mecanismos de apuração da satisfação dos usuários do serviço e de canais de 

participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação 

Parâmetros:  

* INSUFICIENTE: Nenhum mecanismo de apuração da satisfação dos usuários do serviço ou de 

participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação implantado 

* INSATISFATÓRIO: Implantação de mecanismo de apuração da satisfação dos usuários e/ou de 

participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação, mas sem comprovação de adesão de, 

no mínimo, 20% dos usuários do serviço 

* SUFICIENTE: Implantação de mecanismo de apuração da satisfação dos usuários e de 

participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação, com comprovação de adesão de, no 

mínimo, 20% dos usuários do serviço;  

* SUPERIOR: Implantação de mecanismo de apuração da satisfação dos usuários e de participação 

dos usuários na elaboração do Plano de Ação, com comprovação de adesão de mais de 50% dos 

usuários do serviço. 

4. Dimensão: Recursos humanos 

Indicadores:  

4.1. Percentual de profissionais que participaram de ao menos uma capacitação/ atualização de 

conhecimento no semestre, ofertada pela OSC, pela SMADS ou outras instituições  

Parâmetros: 

* INSUFICIENTE: Menos de 50% dos profissionais participaram de ao menos uma capacitação/ 

atualização de conhecimento no semestre 

* INSATISFATÓRIO: Entre 50% e 70% dos profissionais participaram de ao menos uma 

capacitação/ atualização de conhecimento no semestre  

* SUFICIENTE: Entre 71% e 90% dos profissionais participaram de ao menos uma capacitação/ 

atualização de conhecimento no semestre 

* SUPERIOR: Mais de 90% dos profissionais participaram de ao menos uma capacitação/ 

atualização de conhecimento no semestre. 

4.2. Adequação da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na 

legislação concernente 

à tipificação  

Parâmetros: 
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* INSUFICIENTE: Quadro de RH encontra-se em desacordo ao previsto na legislação, havendo 

déficit de mais de 01 funcionário em quantidade e/ou qualificação exigida. 

* INSATISFATÓRIO: Quadro de RH encontra-se em desacordo ao previsto na legislação, havendo 

um déficit de 01 funcionário em quantidade e/ou qualificação exigida. 

* SUFICIENTE: Quadro de RH encontra-se completo em relação ao definido pela legislação, ou 

incompleto mas dentro do prazo legalmente previsto para substituições.  

* SUPERIOR: Quadro de RH em quantidade superior à estabelecida na tipificação. 

Parágrafo único - Serão atribuídos pontos por cada parâmetro, no seguinte padrão: 

* “0” para NÃO SE APLICA 

* “1” para INSUFICIENTE; 

* “2” para INSATISFATÓRIO; 

* “3” para SUFICIENTE; 

* “4”  para SUPERIOR 

 

5. Forma de Cumprimento das Metas 
 

O cumprimento das metas se dará através de esforços entre todos os envolvidos no processo de 

trabalho, possibilitando que mensalmente tenhamos uma visão das nossas condutas, e que 

posteriormente sejam repassados dados analíticos aos supervisores de serviço e aos membros de 

rede socioassistencial, seguindo a Instrução Normativa SMADS n0 03/SMADS/2018. 

 
Espaço Físico: quanto ao espaço físico utilizaremos como proposta de conscientização do público 

e dos funcionários, a sensibilização sobre o ambiente e suas relações diárias, promovendo debates, 

manutenção simples conjuntas e individuais, para que possamos ter dimensão da importância do 

local. Serão instrumentos a serem utilizados: rodas de conversa com equipe e usuários do serviço, 

assembléias e registro de ocorrência interna de dano, possibilitando um posterior registro externo, 

além das visitas institucionais de órgãos fiscalizadores. 

 

Gestão Administrativa: na gestão administrativa, é possível atingir as metas, colaborando para um 

aperfeiçoamento técnico e social dos indivíduos envolvidos no trabalho e na gestão do 

equipamento, através de supervisão e demais recursos público-pedagógico. Serão instrumentos a 

serem usados:Busca ativa por curso de capacitação, atualização e atendimento à demanda pontual 

da instituição ou da SMADS. Reuniões de equipe, relatório de inscrição, participação, custo e 

benefícios do envolvimento profissional. 
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Gestão de Recursos Financeiros:  No que tange a gestão de recursos financeiros, entendemos que 

demonstrar o nexo entre repasse, custo e benefício das aquisições, das necessidades de uma boa 

gestão social, será capaz de determinar o cumprimento da meta de recursos financeiros, agindo a 

partir do controle social e da transparência. Serão instrumentos a serem usados: Prestação de 

contas, registros de gastos e flexibilização, documentos internos e externos protocolos da SMADS 

para visualização do uso de repasse municipal, bem como planilhas de gastos atualizadas, controle 

dos extratos bancários, além de planilhas que demonstrem os custos e dispensa de materiais e 

insumos. 

 

Trabalho com usuários: No cumprimento de metas acerca do trabalho social com usuários as metas 

serão cumpridas em formas de atendimento individual, coletivo, abordagem específica para cada 

perfil, seja usuário ou família, lidamos no cotidiano com o envolvimento técnico voltado para 

demandas trazidas por nossos usuários e famílias cadastradas, promovendo integrações, 

participação social e vivência no território, esse último cumprido através de intersetorialidade, ações 

conjuntas com demais equipamentos de políticas públicas e sociais. Serão instrumentos a serem 

usados; Confecção PIA, relatórios produzidos após atendimento técnico, reunião de discussão de 

caso com gestor de parceria, reunião técnica no judiciário, discussão de caso interna, diálogo com 

parcerias de equipamentos públicos, além de rodas de conversa e assembleias que visem tratar de 

decisões institucionais. 

 
Trabalho com famílias: Adotará o processo de atendimentos, relatórios circunstanciado , visitas 

domiciliares e encaminhamentos intersetoriais, que visem garantir proteção social às famílias de 

usuários assistidos. Realizar visitas domiciliares com freqüência nos locais identificados como 

sendo da família de origem, a fim de restabelecer os vínculos afetivos e familiares, além de consultá-

los sobre a possibilidade de participarem ativamente das decisões futuras, seja da família ou da 

instituição. Atender periodicamente os pais responsáveis pelas crianças e adolescentes através de 

atendimentos individuais ou em atendimento grupal, trazendo sempre que possível palestrantes, 

para abordarem temáticas que atendam as demandas do grupo; encaminhar e acompanhar os pais 

responsáveis dos adolescentes para a redes de serviço e para atividades complementares 

conforme necessidade específicas. Serão instrumentos a serem usados: Registro de ocorrência e 

passagem de plantão, reuniões de equipe e com gestor de parceria, discussão de caso, diálogo 

com a rede socioassitencial no território. 

 

Recursos Humanos: Manter quadro de funcionários qualificados para o atendimento do público alvo, 

formação contínua desses profissionais; horas técnicas de supervisão no local; Orientadores 

socioeducativos em turnos fixos diários; equipe técnica com carga horária de acordo com seu 
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registro de classe; fluxo de informação de usuários; estimulação da equipe de trabalho em 

participação em espaços de controle social e defesa de direitos, além do direcionamento de horas 

técnicas. 

 

6. Detalhamento da Proposta 
 
6.1. Público alvo  
 
Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, em processo de acolhimento em decorrência 

de maus tratos, abandono familiar, violência doméstica, vivência de rua, e que possam ser 

encaminhados por órgãos competentes através de anuência do judiciário. 

 

6.2. Informação das instalações a serem utilizadas 
 

O imóvel será locado pela OSC com repasse de recursos pela SMADS 
 

6.3. Vinculação da ação com as orientações do Plano Municipal de Assistência Social e 

diretrizes nacionais - LOAS, PNAS, SUAS, Tipificação Nacional, Protocolos de Gestão Integrada 

de Serviços, Benefícios de Transferência de Renda. 

 

Quanto a vinculação da ação com a orientações do Plano de Assistência Social do município de 

São Paulo – LOAS, PNAS, SUAS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS/Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassitenciais, Protocolo de Gestão integra de Serviços e Benefícios de Transferência 

de renda: As ações serão desenvolvidas conjuntamente com a SAS/CREAS e que estabelecerá 

articulações com a rede de proteção social do território, operando a referência e contra referência 

com os serviços da rede ( mediante encaminhamentos ao CRAS e CREAS), e se propondo a 

cumprir as diretrizes Nacionais (LOAS, PNAS,SUAS) e a garantia dos usuários, utilizando boa e 

fielmente os recursos financeiros pagos pelas SMADS. 

Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, o SAICA como é notoriamente conhecido na capital 

paulista, deve ser considerado como ação de amparo social, caracterizando-se como serviço 

socioassitencial e que garanta programa de amparo à criança e adolescente em risco pessoal, 

citando em sua integra: 

Art. 23. Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem à 
melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem 
os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 
2011) 
§ 1o O regulamento instituirá os serviços socioassistenciais. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 
§ 2o Na organização dos serviços da assistência social serão criados programas de amparo, entre 
outros: (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 
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I - às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao disposto 
no art. 227 da Constituição Federal e na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 ( Estatuto da 
Criança e do Adolescente ); (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 
II - às pessoas que vivem em situação de rua. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 
 

Ainda, segundo a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, o serviço de acolhimento 

institucional as crianças e adolescentes, deve ser considerado como serviços da proteção social de 

alta complexidade, os serviços que atendem indivíduos ou famílias, que estejam em situações de 

risco pessoal, abandono ou ameaças, uma vez que garantem proteção integral, sendo elas: 

moradia, alimentação, higienização trabalho protegido. 

 

Importante ressaltar, que as redes devem ser operadas diante das demandas levantadas em nosso 

equipamento, e que demonstrem a necessidade de apoio das demais políticas. 

A rede de saúde deverá ser acionada em todos os momentos em que a promoção à saúde esteja 

ameaçada, tendo em vista que o atendimento “queixa conduta” não deve ser associado ao uso 

correto da rede de atenção à saúde. Sendo assim, deve haver uma articulação com as Unidades 

Básicas de Saúde; Ambulatórios Especializados e Hospitais. 

No que se refere à Educação, deverá ser acionado a rede básica e profissionalizante municipal e 

estadual, para que assim possamos desenvolver integralmente a criança e o adolescente. 

 
6.4. Forma de acesso dos usuários e controle da demanda ofertada 
 
Os acolhimentos só ocorrerão por determinação do poder Judiciário ou por requisição do Conselho 

Tutelar, sendo que neste último a autoridade competente deverá ser comunicada conforme previsto 

no artigo 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 

 

6.5. Metodologia a ser desenvolvida na acolhida e no trabalho social de modo a evidenciar as 

estratégias de atuação para alcance das metas 

 
Acolhida/Recepção. 

A política pública da Assistência Social, visando à proteção social deve garantir entre outras 

a segurança de acolhida, que deve operar com a provisão de necessidades humanas com a 

garantia aos direitos à alimentação, ao vestuário e ao abrigo, próprios à vida humana. 

Desse modo nossa equipe técnica e orientadora estará no contato inicial, desenvolvendo 

atitudes facilitadoras para a inclusão da criança/adolescente no local como: 

• Tratar a acolhido pelo nome; 

• Dirigir-se ao acolhido com palavras de conforto, transmitindo-lhe segurança e apoio 
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• Não emitir juízo de valores ou comentários sobre a situação da criança; 

• Expressar gestos concretos, oferecendo cuidados em relação à alimentação, 

vestuário, higiene, abrigo, etc; 

• Apresentá-lo aos demais acolhidos que ali estão. 

Escuta 

Na escuta e no acolhimento estaremos iniciando a coleta de informações que visem à boa 

adaptação da criança, bem como iniciando a fase de admissão e inserção iniciam-se os registros 

em instrumentais específicos, para a coleta de dados, acompanhados de desempenho, entre outros, 

enquanto criança, permanecer no programa, visando traçar uma proposta de atendimento para a 

criança/adolescente. 

Adoção de metodologia de trabalho com as famílias por meio de; entrevistas, visitas domiciliares, 

reconhecimento do recurso do território e apropriação dos mesmos pelas famílias, Construção do 

Plano Individual de Atendimento (PIA). 

O corpo técnico do Serviço trabalhará na construção do Plano Individual de Atendimento-PIA, 

buscando assegurar e estimular a convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes, 

visando suas famílias, acompanhando o encaminhamento sempre que possível e necessário. 

Promovendo a relação com sua família de origem, respeitando ordem expressa e fundamentada 

judiciária em contrário. 

Orientação Individual e familiar 

Será realizada através de trabalho e análise das demandas dos usuários, terá a finalidade de 

assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidade, na 

perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a 

construção de novos projetos de vida para que o mesmo tenha clareza das ações e as propostas 

da equipe e de sua atuação no processo. 

 

Estudo Social com o CRAS/CREAS da região de abrigamento e o CRAS/CREAS da região de 

moradia da família, quando excepcionalmente a medida de proteção ocorreu fora do território de 

moradia da família; 

 

O serviço incentivará o fortalecimento dos vínculos familiares, por meio de visitas dos pais ou 

responsável, em parceria com o CREAS e CRAS da região, visando trocas positivas e o 

compartilhar das experiências. Caso a medida de proteção tenha ocorrido fora do território de 

moradia da família a transferência da criança e adolescentes para outras entidades somente 
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ocorrerá mediante autorização do Juiz da Infância e da Juventude, observando o art 92, inciso VI 

da Lei 8.069/90. 

 

Articulação com serviços locais 

 

O serviço trabalhará sua articulação com a rede socioassistencial, em parceria com CRAS/CREAS, 

com a finalidade de garantir proteção social especial de alta complexidade, além de acesso serviços 

e programas existentes em equipamentos de outras políticas públicas, compreendendo a 

regionalização e territorialização dos serviços. 

 

Acompanhamento das famílias no processo pós-reintegração pelo menos por 6 meses 

 

Uma vez ocorrido o desligamento do acolhido, o serviço se propõe a desenvolver trabalho de 

acompanhamento do mesmo, isso porque a família (de origem ou substituta) estará vivenciando 

uma fase em suas vidas. 

 

Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos 

 

O monitoramento e avaliação será um processo de discussão. Envolverá a equipe do serviço bem 

como atendidos e familiares acompanhados pelos técnicos de CRAS/CREAS, estarão atentos à 

formulação, implementação e execução do trabalho, seus resultados e impactos obtidos, no intuito 

de qualificar decisões, processos e mudanças de metodologia. Sendo assim, o monitoramento e 

avaliação acontecerão de forma sistemática. 

 

As informações serão coletadas mensalmente por intermédio do preenchimento de planilhas e 

análise mais detalhada. 

  

Fortalecimento da função protetiva da família 

 

O SAICA desenvolverá o trabalho com vistas a promover as famílias dos acolhidos a assumirem 

sua função protetiva, tendo como pontos fundamentais que possibilitarão (ou não) o retorno da 

criança/adolescente ao seio familiar. 

Tais ações vão requerer atendimento especializado e permanente, mesmo depois do desligamento 

da instituição, evitando-se a reincidência e a vitimização da criança, levando-se em conta a 

incompletude à família, juntamente com o Conselho Tutelar. 
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Para favorecer o êxito do trabalho estaremos em serviço à comunidade- ECA art. 129- promovendo 

o “empoderamento da família” e a reestruturação dos vínculos familiares. 

 

Identificação e encaminhamento das famílias que possuam perfil para inserção em programas de 

transferência de renda 

 

Após contato da equipe técnica com as famílias dos atendidos, estas serão encaminhadas a realizar 

cadastramento com vistas a sua inclusão em programas à transferência de renda situada no 

contexto de políticas de enfrentamento à pobreza e desigualdades sociais. 

 

Trabalho que assegure a convivência familiar e comunitária 

 

O serviço trabalhará no sentido de promover meios e condições necessárias para a retomada dos 

vínculos afetivos e familiares sempre que possível. Realizando estudo de caso, visitas domiciliares, 

análise dos dados familiares, construção do PIA, encaminhamentos e orientações aos integrantes 

do grupo familiar e retomada desse processo quantas vezes for necessário. 

 

Orientação para acesso à documentação pessoal 

 

Todos os atendidos e familiares serão orientados e encaminhados aos órgãos competente com 

vistas a solicitar seus documentos pessoais, sempre que necessário garantindo seu direito a 

cidadania. 

 

Articulação com os serviços de outras políticas públicas; articulação interinstitucional com os 

demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos 

 

O serviço terá como perspectiva de trabalho “REDE” condição esta imposta pelos parâmetros legais 

do ECA, fundamentada na concepção da proteção integral. Isso requer interconexão e articulação 

dos serviços, organizações, movimentos sociais, comunidade, etc. 

A articulação referido deve ser iniciada logo que a criança/adolescente chegar à instituição, em 

interface com o Ministério Público, o Juizado da Infância e da Juventude, a Secretaria Municipais 

de Saúde, Educação, Assistência Social e outras entidades não governamentais na rede de 

atendimento. 

 

Trabalho com vistas ao desligamento desde o momento do abrigamento 
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A equipe técnica do serviço desenvolverá trabalho voltado para o fortalecimento de vínculos que 

possibilitem desde o abrigamento o caminhar no tendido de sua família de origem ou extensa e/ou 

substituta, organizando rotinas e relações de vida diárias que promovem o desligamento da 

criança/adolescente. Para tanto serão utilizados todos os meios e registros contidos no 

acompanhamento, instrumentos importantes na construção do seu plano de vida. O trabalho deverá 

ser por meta alcançar este momento em que poderá ser feito o desligamento. 

 

Referência e contrarreferência 

 

O serviço de acolhimento estabelecerá relação com recursos socioassistenciais participando de 

fórum e encontros, buscando conhecer e se fazer conhecer pelos mesmos, visando a aprimorar as 

relações nos momentos de acompanhamentos dos atendidos e seus familiares favorecendo a 

referência e contra referência, que auxiliam nos demais encaminhamentos.  

 

Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários 

   

O serviço se responsabilizará pela elaboração de relatório e manutenção de prontuário, bem como, 

levantamento do fluxo de permanência dos atendidos. 

 

Aquisição dos usuários: 

 
Ser acolhido em suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades;  
Através do atendimento da equipe multiprofissional, será oferecido aos atendidos um ambiente 

receptivo, onde serão detectados de forma individualizada através de estudo de caso, as 

necessidade e possibilidades no atendimento e expectativas na construção de projeto de vida e 

esclarecimentos sobre direitos e responsabilidades.  

 

Ter acesso a ambiente acolhedor e espaços reservados à manutenção da privacidade do 
usuário 
 

Os atendidos terão acesso a espaço organizado, respeitando a sua individualidade. Será trabalhado 

a sua integração ao grupo, e a equipe multidisciplinar, bem como oferecidas informações quanto as 

dinâmicas rotinas e normas no serviço. 

 
Ter reparado ou minimizado os danos por vivências de violências e abusos 
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O serviço promoverá possibilidades e ofertas de encaminhamentos e atividades às crianças e 

adolescentes, em um ambiente agradável, educativo e seguro, oportunidade para resgate dos 

valores básicos da convivência familiar e comunitária para livre expressão de suas potencialidades 

enquanto seres em desenvolvimento na busca pela minimização de danos e violências. 

 

Ter sua identidade, cultura, religião, integridade e história de vidas preservadas 
 

O serviço de acolhimento não dispensará esforços na manutenção do sigilo, preservando a 

identidade, integridade e história de vida de cada acolhido, garantindo e respeitando esse direito 

como fundamental da pessoa humana. 

O serviço respeitará a identidade cultural, fornecendo atendimento individualizado e coletivo, 

pluralizando saberes e promovendo a integração da diversidade cultural, étnica e religiosa, 

compreendendo o ser em sua totalidade. 

As oficinas temáticas, as disponibilidades de respeitar as participações em espaços religiosos, além 

de respeito à identidade de gênero, serão proporcionais ao envolvimento da equipe junto ao usuário 

e à família. 

 

Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários 
 

Dar-se-á através de ações, cuidados, serviços e projetos operados em rede com unidade de porta 

de entrada destinada a proteger e recuperar as situações de abandono de crianças, adolescentes, 

jovens, restaurando sua autonomia, capacidade de convívio e protagonismo mediante a oferta de 

condições materiais de abrigo, repouso, alimentação, higienização, vestuário e aquisições pessoais 

desenvolvidas através de acesso a trabalho sócio educativo. 

 

Ter acesso a serviços, benefícios socioassistenciais e programas de transferência  de 
renda, conforme necessidades e inserção e permanência na rede de ensino 
 

O serviço garantirá aos seus acolhidos o acesso a serviços, benefícios socioassistenciais e 

encaminhará suas famílias para inserção em programas de transferência de renda, bem como fará 

uso dos serviços públicos disponíveis para o atendimento da criança e adolescentes acolhidos, 

garantindo-lhes inclusão e permanência na rede de ensino, através de parcerias com a rede pública 

municipal e estadual, por meio de reuniões constantes, orientação aos usuários e apoio individual 

e grupal no que se relacionam as tarefas e deveres encaminhados pela escola. 
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Receber ações pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 
princípios éticos de justiça e cidadania  
 
O serviço de acolhimento institucional terá como objetivo garantir aos seus acolhidos, ações 

pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e 

cidadania. 

 

Conhecer seus direitos e como acessá-los 
O serviço trabalhará com seus acolhidos no sentido de promover o conhecimento dos mesmos 

quanto seus direitos e como acessá-los. 

 

Ter oportunidade de escolha e tomada de decisão 
O serviço potencializará seu trabalho junto a seus acolhidos com a participação dos mesmos e 

oportunizando escolhas e tomadas de decisões. 

 

Ter experiências para relacionar-se e conviver em grupo, administrar conflitos por meio do 
diálogo, compartilhando outros modos de pensar e agir 
 

O serviço promoverá experiências diversas aos seus acolhidos de modo a fornecer relações de 

convívio em grupo, administrando conflitos por meio de diálogos, respeitando as diferenças e 

compartilhando modos de pensar e agir diferente do seu. 

 

Ter oportunidade de avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e reivindicações 
 

O serviço se propõe a garantir o direito de participação dos seus acolhidos, respeitando suas 

opiniões e reivindicações, oferecendo oportunidade de avaliar as atenções recebidas e propor 

mudanças. 

 

Ter espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, acessibilidade, habitabilidade, 
salubridade, segurança e conforto. 
 
O serviço oferecerá condições, espaços com padrões de qualidades quanto à iluminação, 

ventilação, conservação, privacidade, salubridade, limpeza, segurança e conforto, permitindo aos 

acolhidos, acessibilidades em todos os ambientes. 

 

Ter acesso à alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptada as necessidades 
específicas 
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O serviço de acolhimento terá como proposta oferecer aos seus acolhidos, o acesso à alimentação 

com padrões nutricionais adequados e adaptados as necessidades específicas sempre que 

necessárias. Seguir cardápio elaborado com orientação de técnico em nutrição, consultado junto 

unidade de saúde do distrito, oferecer alimentos de época, favorecendo a educação alimentar. 

 
Atividades desenvolvidas 
 
Orientação para o desenvolvimento de hábitos de saúde e higiene corporal 
 
A equipe de serviço de acolhimento estimula os atendidos refletir sobre a importância e a 

necessidade de cultivar hábitos saudáveis e cuidados com copo e higiene pessoal visando a saúde. 

 

Favorecer a auto estima, identificar e promover a utilização de objetos de higiene pessoal. Tal 

vivência acontecerá através de rodas de conversas, depoimentos, orientações de profissionais da 

área de saúde e etc. 

 

Desenvolvimento de atividades externas 
Será oportunizada a participação em atividades de lazer, educacionais, culturais e esportivas na 

comunidade local, de modo a favorecer a convivência familiar e comunitária, evitando a idéia de 

que o serviço venha a ser um espaço isolado. Essas atividades devem levar em conta a 

singularidade dos acolhidos, seus interesses e referenciam pessoas, evitando atividade coletiva que 

possam homogeneizar e estigmatizar. 

 

Realização de trabalho socioeducativo com as famílias com o objetivo de fortalecer o grupo familiar 

para o exercício de suas funções de proteção ao lado de sua auto-organização e conquista de 

autonomia visando a reintegração familiar. 

 

O serviço trabalhará a proposta de promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários 

por meio de visitas dos pais ou responsável em parceria com o CREAS e CRAS da região, visando 

trocas positivas e o compartilhamento de experiências e conquistas de auto-organização de 

autonomia visando a reintegração familiar. 

 

Ações de cuidados e ações psicopedagógicos, levando em conta a faixa etária da criança e 
do adolescente 
 

Ações de cuidado 
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Levando-se em conta a idade, a maturidade, os interesses e as condições físicas e psicológicas de 

cada acolhido, gradualmente, será atribuída participação na organização, conservação e limpeza 

diária da casa e dos pertences pessoais com vistas á formação de sujeitos responsáveis pelos seus 

atos, colaborativos e com capacidade de planejar e executar atividades com iniciativa e qualidade. 

 

Ações Psicopedagógicos 

 
O trabalho com os acolhidos estará voltado para ações psicopedagógicas que contemplarão 

matrículas em instituição de ensino, inclusão no período de contraturno escola em Centro para 

Crianças e Adolescentes CCA. 

Acompanhamento escolar, visando contribuir no desenvolvimento cognitivo, possibilitando trabalhar 

as dificuldades apresentadas na escola 

Trabalhar atividades de artes, com oficina que visem incentivar o desenvolvimento psicossocial e 

cognitivo, trabalhando sensibilidade, criatividade, conhecimento do corpo, coordenação motora e 

percepção, através do teatro, mímica, musicalidade, interpretação e composição. 

 

Trabalhar oficinas de artesanato, com intuito de contribuir para a expressão, criação e raciocínio, 

através de técnicas desenvolvidas em trabalhos com materiais reciclados, recortes e colagens de 

gravuras, pinturas, gesso e cerâmica. 

 

Trabalhar com atividades de leitura e escrita, que visem incentivar o hábito da leitura e da escrita, 

dando acesso a livros, jornais e revistas e outras atividades que auxiliem na ampliação do repertório 

cultural, como assistir filmes e documentários. 

 
Possibilitar inclusão digital através da informática, oferecendo inclusão em cursos 
profissionalizantes, possibilitando a ampliação de conhecimento e informação 
 
Recreação e lazer planejados, que visem contribuir para a inserção grupal, criatividade, 
espontaneidade e desenvolvimento social, através de brincadeiras livres, dirigidas e jogos diversos. 
 
Atividades esportivas planejadas que promova o desenvolvimento físico e mental, reforçando a 
noção de regras e limites e espírito de equipe, dando acesso a atividades físicas e esportivas. 
 
Grupo de orientação e formação que possibilite o desenvolvimento do pensamento crítico e 
consciente, participação e reflexão, através de roda de conversa, palestras, debates e dinâmicas 
de grupo. 
 
Produção de Informação, Comunicação e Defesa de Direitos 
 
O serviço oferecerá aos atendidos o direito a liberdade, respeito e a dignidade como pessoas 

humanas, direito garantido na constituição federal e nas leis. 
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• Direito de ir e vir 
• Expressão e opinião 
• Brincar 
• Praticar esportes e divertir-se 

 
Desenvolvimento de aptidões, capacidade e oportunidades para autonomia 
 
O serviço de acolhimento promoverá a inserção e valorização das aptidões, sempre que possível, 

oferecendo oportunidade de desenvolvimento de conhecimentos e interesses dos acolhidos, 

visando à melhora da autoestima e a oportunidade de trabalhar capacidades assegurando a 

autoestima dos usuários, respeitando individualidades. 

 
Preparação para o desligamento do jovem inserindo-o em programas de qualificação 
profissional, bem como a inserção no mercado de trabalho, orientando-o na administração 
de sua renda 
 
O serviço de colhimento possibilitará a partir dos 14(quatorze) anos, a inserção do jovem em 

programas de capacitação profissional visando juntamente com a escolarização, proporcional aos 

acolhidos, autonomia necessária sua inclusão no mercado de trabalho visando o seu desligamento 

da entidade de acolhimento e busca da realização de projeto de vida. 

 
Participação das ações do cotidiano da casa e responsabilização pelo cuidado do espaço 
físico, organização dos seus pertences e outros aprendizados do espaço 
 
Levando-se em cona a idade, a maturidade, os interesses e as condições físicas e psicológicas de 

casa acolhido, gradualmente, será atribuída participação na organização, conservação e limpeza 

diária da casa e dos pertences pessoais, com vistas à formação e sujeitos responsáveis pelos seus 

atos colaborativos e com capacidade de planejar e executar atividades com iniciativas e qualidade, 

favorecendo suas capacidades para desenvolver atividades de vida diária. 

 
Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana 
 
A partir da realização do estudo de caso de casa criança e adolescente, de situações do cotidiano 

e de temas de interesse (sexualidade, drogadição, autocuidado, etc)  

Os acolhidos serão estimulados refletir criticamente acerca de fatos da realidade e receberão 

esclarecimentos sobre direitos e responsabilidade. 

 
6.6. Forma de Monitoramento e Avaliação dos Resultados 

 
O serviço realizará o monitoramento e avaliação conforme previsto em artigo 10 e  11 da portaria 
46/SMADS através dos instrumentos: 

 
• Declaração Mensal de Execução dos Serviços Socioassistenciais - DEMES  
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• Relatório Mensal de Supervisão Técnica - RESUP MENSAL.  
• Planilha de Descrição Mensal de Despesa – DESP  
• Planilha de Liquidação - PL  
• Relatório Trimestral de Supervisão Técnica - RESUP TRIMESTRAL  
• Grade de Atividades Semestral - GRAS  
• A avaliação será realizada em parcerias como CREAS, semestralmente, 

considerando os recursos existentes para atender a demanda, objetivo proposto, 
resultado alcançado, considerando o plano de trabalho. 

• Reuniões semanais com educadores e apoio por plantão, bimestral com a equipe 
completa e reunião semestral com a equipe técnica e gestão, considerando o plano 
de trabalho, os objetivos propostos e os resultados alcançados, tendo como 
indicadores a participação das crianças adolescentes e familiares nas atividades 
propostas, encaminhamentos realizados e inserções concretizadas nos recursos 
existentes. 

• Avaliação do PIA junto as crianças e adolescentes e suas famílias envolvendo a 
equipe do projeto, além de discussões de caso com a supervisão técnica. 

• As reuniões serão registradas em livro ata e assinadas pelos participantes 
• Teremos como meta diminuição do índice de exclusão social e da vulnerabilidade 

social; elevação da autonomia; melhora na autoestima; nível de inclusão digital; 
elevação do grau de preocupação com os problemas sociais. 

 
6.7. Demonstração de metodologia do trabalho social com famílias 
 

O trabalho social com as famílias ocorrerá, quando não houver destituição do poder familiar, 

ou ainda quando a família de origem/extensa busque informações acerca dos usuários em 

acolhimento. 

Entendemos que a família é composta por laços consangüíneos e afetivos, e sua dinâmica 

é singular, isto exige que ao longo do tempo, os profissionais assumam características diversas de 

atendimento ás suas demandas postas. 

Assim sendo, expomos aqui como metodologia de trabalho social, que visa o atendimento 

familiar e/ou individual, além de grupos, acolhimento, escuta qualificada por equipe 

multiprofissional, ações territoriais, promoção social, encaminhamentos intersetoriais e 

acompanhamentos de demandas identificadas. 

 
6.8. Demonstração de conhecimento e capacidade de articulação com serviços da rede 

socioassistencial locar e políticas públicas setoriais, no âmbito territorial. 

 
Os equipamentos listados acima são prioritariamente envolvidos no processo de cuidado e 

assistência à criança e ao adolescente acolhido. Através de reunião com os coordenadores e 

demais trabalhadores destes espaços, conseguimos incluir as crianças e adolescentes em seus 

serviços, bem como garantir que seus direitos sociais sejam respeitados. 
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Ademais, listamos como de interesse primário, o diálogo com a rede de Saúde, Assistência Social 

e Educação, pois assim conseguimos atingir boa parte dos direitos previstos no ECA. Como 

matrículas em unidades educacionais, acesso à Saúde, Cultura e Educação  

 

Na região de Parelheiros e Marsilac existem os serviços: 

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social 

SAS - Supervisões de Assistência Social 

CCA – Centro para Crianças e Adolescentes 

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial  
 
SPVV – Serviço de Proteção Social a Criança e ao Adolescente  

SAICA - Serviço de Acolhimento Institucional Para Crianças e Adolescentes 

CCINTER – Centro de Convivência Intergeracional  

UPA Parelheiros 

Hospital Municipal de Parelheiros 
. 

6.9. Detalhamento dos recursos humanos na gestão do serviço tendo como referência o quadro 
de recursos humanos estabelecido na Portaria 46/SMADS/2010, quanto a profissionais e suas 
quantidades 
 
A remuneração do pessoal contratado pela organização terá como valor referencial o disposto das 

normas regidas por esta Pasta, respeitando a legislação trabalhista e piso da categoria profissional. 

Além das despesas com remuneração da equipe de trabalho também serão consideradas os 

pagamentos de impostos, contribuições sociais, fundo de garantia de tempo de serviço- FGTS, 

férias, 13º salário, salários proporcionais, verbas rescisórias, e demais encargos trabalhistas.             

 
Cargos Quantidade Salário Total 

Salários 
Gerente de Serviço I  40h 1 5.162,62 5.162,62 
Técnico I ( Assist.Soc,Pisic ou Pedagogo) 1 2.988,30 2.988,30 
Técnico I (Assist.Social e Pisicólogo) 2 2.988,30 5.976,60 
Orientador Socioeducativo – Dia 40h (12x36h) 5 1.171,59 5.857,95 
Orientador Socioeducativo – Noite 40h (12x36h) 5 2.576,38 12.881,90 
Cozinheiro - 40h (12x36h) 2 1.462,30 2.924,60 
Agente operacional – 40h (12x36h) 3 1.194,82 3.584,46 
Subtotal 19 17.544,31    39.376,43 
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Horas técnicas 10 150,08 1.500,80 
Total   40.877,23 

 
6.9.1. Especificar no quadro de recursos humanos a formação de cada 

profissional, bem como, a carga horária, habilidades, atribuições e 
competências 

 
Função Formação Carga 

Horária 
Habilidades Atribuições e 

Competências 
Gerente de 
Serviço I 

Nível 
Superior 

40h • Pró-atividade 
• Facilidade na 

comunicação 
oral e escrita 

• Liderança 
organização 
técnica e 
administrativa 

• Capacidade 
de planejar as 
ações em 
equipe 

• Capacidade 
de interação 
com a 
população 
atendida 

• Ter domínio 
de informática 

• Responsável pela 
estrutura física dos 
serviços de 
atendimento à 
população em 
situação de rua 

• Verificar no dia a 
dia se os ambientes 
estão de acordo 
para oferecerem o 
que está previsto 
em portaria; 

• Garantir proteção 
integral às pessoas 
em situação de rua, 
contribuindo para 
reinserção social; 

• Garantir que o 
direito dos usuários 
seja respeitado; 

• Fazer cardápio 
junto a cozinheira 
de alimentação 
composta de 
refeições completas 
com padrões 
nutricionais 
adequados às 
diferentes faixas 
etárias atendidas e 
condições de saúde 

• Responsável pela 
compra de 
alimentos 

• Responsável pela 
equipe de 
profissionais dos 
serviços de 
atendimento à 
população em 
situação de rua; 

• Capacitação dos 
profissionais; 
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• Reuniões semanais 
com a equipe do 
serviço; 

• Reuniões com a 
equipe do CREAS 

• Articulação com os 
serviços de outras 
políticas públicas; 

• Articulação e 
contatos com fontes 
de oferta de 
trabalho; 

• Responsável pela 
prestação de contas 
da prefeitura; 

• Elo de ligação entre 
o técnico supervisor 
do serviço e a 
organização. 
 

Técnico 
Assistente 
Social 

Nível 
Superior 

30h • Pró-atividade 
• Facilidade na 

comunicação 
oral e escrita 

• Capacidade 
de planejar as 
atividades 
técnicas 
compatíveis 
com sua 
formação 

• Capacidade 
de interação 
com a 
diversidade 
da população 
atendida 

• Ter domínio 
de informática 

• Exerce funções 
técnicas junto aos 
usários, suas 
famílias, 
comunidade e junto 
às organizações e 
órgão públicos de 
acordo com a 
programação 
estabelecida e com 
as necessidades 
pessoais e sociais 
dos usuários  

• Acolhida/recepção e 
escuta do usuário= 
ouvir, identificar e 
registrar as 
necessidades 
pessoais e sociais 
do usuário; 

• Estatuto social = 
identificar 
demandas e 
registra-las em 
instrumentais 
apropriados; 

• Construção e 
acompanhamentos  
Plano Individual de 
Atendimento – PIA 
junto com o usuário 
– construindo um 
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processo de saída 
das ruas; 

• Orientação 
individual/geral – 
auxiliar na 
construção de 
projetos e escolha 
de estratégias para 
alcance da 
autonomia e 
inserção social; 

• Construir com os 
usuários o Regime 
Interno dos serviços 
de atendimento à 
população em 
situação de rua; 

• Implantar e 
Monitorar o Regime 
Interno dos serviços 
de atendimento à 
população em 
situação de rua; 

• Operacionalização 
de referência e 
contra referência – 
articulação com 
serviços locais que 
permita realizar e 
receber 
encaminhamentos 
de usuários com 
resolutividade da 
necessidade 
apresentada ; 

• Acompanhamento e 
monitoramento dos 
encaminhamentos 
realizados ; 

• Busca de contato 
com familiares e/ou 
pessoas de 
referência; 

• Visitas domiciliares; 
• Inserção em 

projetos/programas 
de capacitação e 
preparação para o 
mundo do trabalho; 

• Elaboração de 
relatórios e 
manutenção de 
prontuários; 
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• Desenvolvimento de 
atividades que 
estimulem o resgate 
dos vínculos 
familiares e 
intrafamiliares; 

• Encaminhar o 
usuário para 
provisão de 
benefícios 
eventuais 
estabelecidos pela 
LOAS   

Técnico 
Psicólogo 

Superior 
Completo 

40h • Pró-atividade 
• Facilidade na 

comunicação 
oral e escrita 

• Capacidade 
de planejar as 
atividades 
técnicas 
compatíveis 
com sua 
formação 

• Capacidade 
de interação 
com a 
diversidade 
da população 
atendida 

• Ter domínio 
de informática 

• Exerce funções 
técnicas junto aos 
usuários, suas 
famílias, 
comunidade e junto 
às organizações e 
órgão públicos de 
acordo com a 
programação 
estabelecida e com 
as necessidades 
pessoais e sociais 
dos usuários  

• Acolhida/recepção e 
escuta do usuário= 
ouvir, identificar e 
registrar as 
necessidades 
pessoais e sociais 
do usuário; 

• Estatuto social = 
identificar 
demandas e 
registra-las em 
instrumentais 
apropriados; 

• Construção e 
acompanhamentos  
Plano Individual de 
Atendimento – PIA 
junto com o usuário 
– construindo um 
processo de saída 
das ruas; 

• Orientação 
individual/geral – 
auxiliar na 
construção de 
projetos e escolha 
de estratégias para 
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alcance da 
autonomia e 
inserção social; 

• Construir com os 
usuários o Regime 
Interno dos serviços 
de atendimento à 
população em 
situação de rua; 

• Implantar e 
Monitorar o Regime 
Interno dos serviços 
de atendimento à 
população em 
situação de rua; 

• Operacionalização 
de referência e 
contra referência – 
articulação com 
serviços locais que 
permita realizar e 
receber 
encaminhamentos 
de usuários com 
resolutividade da 
necessidade 
apresentada ; 

• Acompanhamento e 
monitoramento dos 
encaminhamentos 
realizados ; 

• Busca de contato 
com familiares e/ou 
pessoas de 
referência; 

• Visitas domiciliares; 
• Inserção em 

projetos/programas 
de capacitação e 
preparação para o 
mundo do trabalho; 

• Elaboração de 
relatórios e 
manutenção de 
prontuários; 

• Desenvolvimento de 
atividades que 
estimulem o resgate 
dos vínculos 
familiares e 
intrafamiliares; 

Orientadores 
socioeducativos 

Nível Médio 12/36h • Pró atividade; • Exerce atividades 
de orientação social 



         Rua: J. Vila Busquets, 499 – Jd. Dos Álamos | CEP 04.883-090 | São Paulo | SP 
                            Fone ++55 (0) 11 59260483 ++55 (0)11 59267855 

diretoria@probrasil.org I www.probrasil.org.br 
                                  CNPJ:03.783.381/0001-10 – Sede Social – SP 

 

30 
 

• Facilidade de 
comunicação 
oral e escrita, 
organização 
técnica e 
administrativa; 

• Capacidade 
de interação 
com a 
diversidade 
da população 
atendida 

• Noções de 
informática  

• Capacidade 
de planejar 
suas 
atividades 
diárias 

e educativa junto 
aos usuários de 
acordo com a 
programação e 
orientação técnica 
estabelecida: 

• Desenvolvimento de 
atividades 
socioeducativas 
para o 
fortalecimento da 
sociedade; 

• Elaborar um plano 
de atividades a 
serem executadas 
junto aos usuários; 

• Desenvolvimento de 
atividades de 
convívio social, 
estimulando a 
participação em 
atividade na rede 
pública e privada; 

• Estimular a 
participação dos 
usuários nas ações 
do cotidiano nos 
serviços de 
atendimento à 
população em 
situação de rua e 
responsabilização 
pelo cuidado do 
espaço físico; 

• Estimular o respeito 
ao espaço do outro; 

• Realizar atividades 
de convívio e de 
organização da vida 
cotidiana; 

• Incentivo à 
organização dos 
pertences dos 
usuários, hábitos de 
higiene, cuidados 
pessoais e outros 
aprendizados; 

• Desenvolver 
atividades de 
orientação ao 
mercado de 
trabalho; 
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• Desenvolver 
atividades de 
incentivo a 
autonomia; 

• Estimular o convívio 
pacífico entre os 
usários.  

 
Agente 
Operacional 

Alfabetizado 12/36h • Noções 
serviços 
gerais de 
higiene e 
limpeza 

• Executa serviços de 
higienização, 
limpeza, Arrumação 
e Manutenção, 
auxilia na 
preparação de 
refeição; zela e 
vigia o espaço físico 
do serviço, quando 
for o caso 

• Responsável pela 
higiene e 
manutenção física 
do espaço físico 
dos serviços de 
atendimento à 
população em 
situação de rua  

• Estimular a 
participação dos 
usuários nas ações 
do cotidiano nos 
serviços de 
atendimento à 
população em 
situação de rua e 
responsabilização 
pelo cuidado do 
espaço físico 

• Estimular o respeito 
ao espaço do outro  

Cozinheiro Ensino 
Fundamental 

12/36h • Pro atividade 
• Facilidade de 

preparação e 
organização 
para servir as 
refeições 

• Capacidade 
de interação 
com a 
diversidade 
da população 
atendida 

• Noções de 
informática 

• Responsável pela 
preparação de 
refeição segundo o 
cardápio 
estabelecido e pelo 
controle e 
organização geral 
da cozinha e 
despensa 

• Fazer cardápio 
junto com o 
gerente, com 
alimentação 
composta de 
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• Capacidade 
de planejar 
suas 
atividades 
diárias 

refeições completas 
com padrões 
nutricionais 
adequados às 
diferentes faixas 
etárias atendidas e 
condições de 
saúde; 

• Fazer alimentos de 
modo higiênico de 
acordo com as 
normas da COVISA 

• Controlar estoque 
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6.9.2. Especificar a distribuição dos profissionais para a operacionalização e gestão do serviço 
para a garantia dos resultados e metas propostas. 
 

Horário Profissionais Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado  Domingo 

06h as 07h Orientadores 

Socioeducativos 

Despertar, 

Higiene Pessoal; 

Encaminhamento 

para EMEI, CEI, 

Escola, Cursos, 

trabalho, café da 

manhã. 

Troca de plantão 

encerramento das 

atividades 

noturnas 

Despertar, Higiene Pessoal; 

Encaminhamento para 

EMEI, CEI, Escola, Cursos, 

trabalho, café da manhã. 

Troca de plantão 

encerramento das 

atividades noturnas 

Despertar, Higiene 

Pessoal; 

Encaminhamento para 

EMEI, CEI, Escola, 

Cursos, trabalho, café da 

manhã. 

Troca de plantão 

encerramento das 

atividades noturnas 

Despertar, Higiene 

Pessoal; 

Encaminhamento para 

EMEI, CEI, Escola, 

Cursos, trabalho, café da 

manhã. 

Troca de plantão 

encerramento das 

atividades noturnas 

Despertar, Higiene 

Pessoal; 

Encaminhamento para 

EMEI, CEI, Escola, 

Cursos, trabalho, café da 

manhã. 

Troca de plantão 

encerramento das 

atividades noturnas 

Despertar, 

Higiene Pessoal 

 

Livre 

Despertar, 

Higiene Pessoal 

 

Livre 

8h às 9h Orientadores 

Socioeducativos, 

Op de Cozinha, 

Op de Limpeza 

Cooperação na 

arrumação do 

ambiente, 

acolhida, café da 

manhã 

Cooperação na arrumação 

do ambiente, acolhida, café 

da manhã 

Cooperação na arrumação 

do ambiente, acolhida, 

café da manhã 

Cooperação na arrumação 

do ambiente, acolhida, 

café da manhã 

Cooperação na arrumação 

do ambiente, acolhida, 

café da manhã 

Despertar, 

Higiene Pessoal 

 

Livre 

Despertar, 

Higiene Pessoal 

 

Livre 

9h Tecnicos, 

Orientadores 

Socioeducativos 

e Agentes 

Operacionais 

Elaboração e 

atualização de 

relatórios; 

Arrumação do 

SAICA.  

Lavagem de 

Roupas 

Elaboração e atualização 

de relatórios; 

Arrumação do SAICA.  

Lavagem de Roupas 

Elaboração e atualização 

de relatórios; 

Arrumação do SAICA.  

Lavagem de Roupas 

Elaboração e atualização 

de relatórios; 

Arrumação do SAICA.  

Lavagem de Roupas 

Elaboração e atualização 

de relatórios; 

Arrumação do SAICA.  

Lavagem de Roupas 

Despertar, 

Higiene Pessoal 

 

Livre. Lavagem 

de Roupas e ORg 

do SAICA 

Despertar, 

Higiene Pessoal 

 

Livre 

Lavagem de 

Roupas e ORg do 

SAICA 

09h:30 Tecnicos, 

Orientadores 

Socioeducativos 

Acompanhamento 

das atividades 

extra curriculares 

e atividades 

socioeducativas 

Acompanhamento das 

atividades extra curriculares 

e atividades 

socioeducativas 

Acompanhamento das 

atividades extra 

curriculares e atividades 

socioeducativas 

Acompanhamento das 

atividades extra 

curriculares e atividades 

socioeducativas 

Acompanhamento das 

atividades extra 

curriculares e atividades 

socioeducativas 

Visitas a Museus, 

Parques, 

exposições 

Shows, Teatro e 

Cinema 

Visitas a Museus, 

Parques, 

exposições 

Shows, Teatro e 

Cinema 

11h30 Op. De Cozinha 

e Op. De 

Limpeza 

Preparação para 

Almoço e 

Organização do 

refeitório 

Preparação para Almoço e 

Organização do refeitório 

Preparação para Almoço e 

Organização do refeitório 

Preparação para Almoço e 

Organização do refeitório 

Preparação para Almoço e 

Organização do refeitório 

Preparação para 

Almoço e 

Organização do 

refeitório 

Preparação para 

Almoço e 

Organização do 

refeitório 

12h às 13h Op de Cozinha, 

Op de Limpeza, 

Tecnica e 

Orientadores 

Socioeducativos 

Almoço, 

encaminhamentos 

para escola, 

cursos e 

atividades 

ocupacionais 

Almoço, encaminhamentos 

para escola, cursos e 

atividades ocupacionais 

Almoço, 

encaminhamentos para 

escola, cursos e 

atividades ocupacionais 

Almoço, 

encaminhamentos para 

escola, cursos e 

atividades ocupacionais 

Almoço, 

encaminhamentos para 

escola, cursos e 

atividades ocupacionais 

Almoço oficinas 

com adolescentes 

junto ao 

responsável do 

setor. Arrumação 

do ambiente 

Almoço oficinas 

com adolescentes 

junto ao 

responsável do 

setor. Arrumação 

do ambiente 

14h as 15h Tecnicos e 

Orientadores 

Socio 

Visitas externas, 

participação em 

reuniões de rede 

Acompanhamento 

das atividades 

educativas 

Visitas externas, 

participação em reuniões 

de rede Acompanhamento 

das atividades educativas 

Visitas externas, 

participação em reuniões 

de rede Lazer 

Visitas externas, 

participação em reuniões 

de rede Acompanhamento 

das atividades educativas 

Visitas externas, 

participação em reuniões 

de rede Lazer 

Escuta com a 

família e acolhido 

individual 

Lazer tempo livre 

acesso a 

brinquedoteca, 

videoteca e 

brinacadeiras 

educativas 

15h as 16h Técnicos e 

Orientadores 

Socioeducativos 

Visitas externas, 

participação em 

reuniões de rede 

Acompanhamento 

das atividades 

educativas e 

rotina programada 

Visita domiciliar, 

Acompanhamento das 

atividades educativas 

Visitas externas, 

participação em reuniões 

de rede Acompanhamento 

das atividades educativas 

e rotina programada 

Visita domiciliar, 

Acompanhamento das 

atividades educativas 

Visitas externas, 

participação em reuniões 

de rede Acompanhamento 

das atividades educativas 

e rotina programada 

Trabalho com os 

acolhidos e 

familiares em 

grupo 

Lazer tempo livre 

acesso a 

brinquedoteca, 

videoteca e 

brinacadeiras 

educativas 

16h as 

16h30 

Op. De Cozinha 

e OP de 

Limpeza 

Lanche da tarde Lanche da tarde Lanche da tarde Lanche da tarde Lanche da tarde Lanche da tarde Lanche da tarde 

17h Técnicos e 

Orientadores 

Socioeducativos 

Acompanhamento 

das atividades 

escolares inicio 

dos banhos e 

higiene pessoal 

Acompanhamento das 

atividades escolares inicio 

dos banhos e higiene 

pessoal 

Acompanhamento das 

atividades escolares inicio 

dos banhos e higiene 

pessoal 

Acompanhamento das 

atividades escolares inicio 

dos banhos e higiene 

pessoal 

Acompanhamento das 

atividades escolares inicio 

dos banhos e higiene 

pessoal 

Acompanhamento 

das atividades 

escolares inicio 

dos banhos e 

higiene pessoal 

Acompanhamento 

das atividades 

escolares inicio 

dos banhos e 

higiene pessoal 

19h Op. De Cozinha 

e Op. De 

Limpeza 

Início das 

atividades do 

plantão noturno, 

jantar 

Início das atividades do 

plantão noturno, jantar 

Início das atividades do 

plantão noturno, jantar 

Início das atividades do 

plantão noturno, jantar 

Início das atividades do 

plantão noturno, jantar 

Início das 

atividades do 

plantão noturno, 

jantar 

Início das 

atividades do 

plantão noturno, 

jantar 

20h Orientadores 

Socioeducativos 

Acompanhamento 

das agendas 

escolares, 

Acompanhamento das 

agendas escolares, 

Acompanhamento das 

agendas escolares, 

Acompanhamento das 

agendas escolares, 

Acompanhamento das 

agendas escolares, 

Filmes educativos 

musica, jogos e 

computador 

Filmes educativos 

musica, jogos e 

computador 
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pesquisas e 

orientações nas 

lições de casa. 

pesquisas e orientações 

nas lições de casa. 

pesquisas e orientações 

nas lições de casa. 

pesquisas e orientações 

nas lições de casa. 

pesquisas e orientações 

nas lições de casa. 

21h Orientadores 

Socioeducativos 

Lanche da Noite Lanche da Noite Lanche da Noite Lanche da Noite Lanche da Noite Lanche da Noite Lanche da Noite 

22h30 às 

06h 

Orientadores 

Socioeducativos 

Repouso Repouso Repouso Repouso Repouso Repouso Repouso 

 
 
O planejamento das atividades será elaborado mensalmente de forma multidisciplinar, participativa 

levando em conta a realidade de cada criança e adolescente, como também a participação em 

oficinas, eventos e visitas as famílias. 

 

6.9.3. Especificar a utilização das horas técnicas quando for o caso 
 

Prestação de serviço temporário de um profissional externo ao serviço visa trazer conteúdos 

e embasamentos teóricos e práticos sobre o trabalho a ser desenvolvido pela equipe. O objetivo 

deste trabalho é fortalecer, qualificar e desenvolver potencialidades na equipe para que os trabalhos 

com os acolhidos e suas famílias sejam mais efetivos, visto que a demanda das dificuldades 

enfrentadas são um desafio para todos da equipe. Estas demandas envolvem projetos vinculados 

com a ausência de garantia de direitos.   
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7. Plano de Aplicação dos Recursos da Parceria 
 
7.1. Descrição das receitas expressa pelo valor do convênio (de acordo com o valor informado 

Referencial de Custo dos Serviços elaborada pela SMADS) 

 

7.1.1. Valor Mensal (de acordo com isenção ou não da OSC), caso:   R$ 81.927,99 

7.1.2.  Valor Anual ou do período (valor mensal x quantidade de meses no exercício): R$ 
983.135,88 
7.1.3.  Valor Total da Parceria (valor mensal x 60 meses ou quantidade de meses se inferior a 60): 

R$ 4.915.679,40 
   

7.2. Descrição de Despesas dos Custos Diretos e Indiretos 
  



         Rua: J. Vila Busquets, 499 – Jd. Dos Álamos | CEP 04.883-090 | São Paulo | SP 
                            Fone ++55 (0) 11 59260483 ++55 (0)11 59267855 

diretoria@probrasil.org I www.probrasil.org.br 
                                  CNPJ:03.783.381/0001-10 – Sede Social – SP 

 

36 
  



         Rua: J. Vila Busquets, 499 – Jd. Dos Álamos | CEP 04.883-090 | São Paulo | SP 
                            Fone ++55 (0) 11 59260483 ++55 (0)11 59267855 

diretoria@probrasil.org I www.probrasil.org.br 
                                  CNPJ:03.783.381/0001-10 – Sede Social – SP 

 

37 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



         Rua: J. Vila Busquets, 499 – Jd. Dos Álamos | CEP 04.883-090 | São Paulo | SP 
                            Fone ++55 (0) 11 59260483 ++55 (0)11 59267855 

diretoria@probrasil.org I www.probrasil.org.br 
                                  CNPJ:03.783.381/0001-10 – Sede Social – SP 

 

38 
 

7.3. Descrição das despesas que serão rateadas (utilizar os itens 7.3.1 a 7.3.6 para cada 

despesa rateada) 

7.3.1. Tipo de despesa (custo direto ou indireto): não se aplica 

7.3.2. Descrição da(s) despesa(s): não se aplica 

7.3.3. Unidades envolvidas: não se aplica 

7.3.4. Valor total da despesa: não se aplica 

7.3.5. Valor do rateio por unidade: não se aplica 

7.3.6. Memória de cálculo utilizado para o rateio: não se aplica  

 

8. Opção por verba de implantação (nos termos dos artigos 104 a 108 da Instrução Normativa 

03/SMADS/2018) 

 

8.1. (   ) Não solicitei verba de implantação 

8.2. (X) Solicitarei verba de implantação no valor de R$ R$ 69.927,99 

 
Justificativa: A Verba de implantação será utilizada para pagamento de despesas iniciais 

de acordo com as necessidades encontrada no serviço. 

 

 
9. Contrapartidas(de acordo com o instrumental a seguir) 
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10. Quadro de desembolso para o exercício em que será firmada parceria 
 
10.1. Parcela Única 
10.1.1. Valor da Verba de Implantação: R$ 69.927,99 
10.1.2. Contrapartida em bens (indicar por mês): R$ 7.200,00 

10.1.3. Contrapartida em serviços (indicar o mês): não se aplica 

10.1.4. Contrapartida em Recursos Financeiros (indicar o mês) não se aplica 

 

10.2. Parcelas mensais (registrar as parcelas referentes ao exercício civil, compreendendo o mês 

previsto para início da parceria e o último mês do exercício em curso) 
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11. Indicadores de Avaliação 
Conforme constam nos artigos 115 a 117 da instrução Normativa 03/SMADS/2018 com redação 

alterada pela IN 01/SMADS/2019 

 

Art. 115 – A execução das parcerias celebradas nos termos desta Instrução Normativa será 

avaliada por indicadores qualitativos de metas e resultados esperados com relação à execução do 

objeto da parceria.  

 

§ 1º - Os indicadores serão avaliados de acordo com um sistema de classificação em quatro 

parâmetros, quais sejam:  

a) INSUFICIENTE;  

b) INSATISFATÓRIO;  

c) SUFICIENTE;  

d) SUPERIOR. 

 

§ 2º - Para o caso das tipificações de serviços cujas características não são passíveis de serem 

avaliadas por um determinado indicador, adotar-se-á a alternativa NÃO SE APLICA.  

 

Art. 116 – Os indicadores qualitativos da execução da parceria, nos termos desta Instrução 

Normativa, serão divididos em quatro dimensões com seus respectivos parâmetros:  

 

1. Dimensão: Estrutura física e administrativa Indicadores/Parâmetros:  

 

PARCELAS VERBA DE 
IMPLANTAÇÃO 

VALOR DO 
REPASSE 

CONTRAPARTIDAS 
EM RECURSOS 
FINANCEIROS 

CONTRAPARTIDAS 
EM BENS 

CONTRAPARTIDAS 
EM SERVIÇOS 

1º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10º 69.927,99 81.927,99 0,00 7.200,00 0,00 
11º 0,00 81.927,99 0,00 7.200,00 0,00 
12º 0,00 81.927,99 0,00 7.200,00 0,00 

TOTAL 69.927,99 245.783,97 0,00 7.200,00 0,00 
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1.1. Cômodos e mobiliários estão sendo utilizados no semestre conforme o aprovado no Plano de 

Trabalho Parâmetros:  

• INSUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se em desconformidade com o previsto no 

Plano de Trabalho, afetando o desenvolvimento das atividades do serviço.  

• INSATISFATÓRIO: Cômodos e mobiliários encontram-se em desconformidade com o Plano de 

Trabalho, mas isso não afeta o desenvolvimento das atividades do serviço. 

 • SUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se de acordo com o previsto no Plano de 

Trabalho  

• SUPERIOR: Cômodos e mobiliários encontram-se para além do aprovado no Plano de Trabalho, 

com provisões adicionais com potencial para impactar positivamente sobre as atividades 

desenvolvidas.  

 

1.2. Disponibilidade de materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos para 

realização das atividades, bem como de insumos que garantam as ofertas específicas da tipologia 

do serviço, previstos no Plano de Trabalho. Parâmetros:  

• INSUFICIENTE: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem como 

insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se em desconformidade com o previsto no 

Plano de Trabalho, afetando o desenvolvimento das atividades do serviço. 

 • INSATISFATÓRIO: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem 

como insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se em desconformidade com o previsto 

no Plano de Trabalho, mas isso não afeta o desenvolvimento das atividades do serviço.  

• SUFICIENTE: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem como 

insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se em conformidade com o previsto no Plano 

de Trabalho. 

 • SUPERIOR: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem como 

insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se para além do previsto no Plano de Trabalho, 

com potencial para impactar positivamente sobre a qualidade das atividades desenvolvidas.  

 

1.3. Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso  

• Parâmetros:  

• INSUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se em condições de uso inadequadas, 

afetando o desenvolvimento das atividades do serviço. 

 • INSATISFATÓRIO: Cômodos e mobiliários encontram-se em condições de uso inadequadas, mas 

isso não afeta o desenvolvimento das atividades do serviço.  

• SUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se em perfeitas condições de uso  
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• SUPERIOR: Cômodos e mobiliários encontram-se em perfeitas condições de uso, com 

implantação de sistema de avaliação periódica do grau de satisfação do usuário. 

 

 2. Dimensão: Serviços, processos ou atividades Indicadores/Parâmetros:  

 

2.1. Percentual de Relatórios, Prontuários, Plano de Desenvolvimento do Usuário- PDU (usuários 

da PSB) / Plano Individual de Atendimento - PIA (usuários da PSE) / Plano de Desenvolvimento 

Familiar - PDF elaborados ou atualizados no semestre. Parâmetros: 

 • INSUFICIENTE: Menos de 70% dos usuários com relatórios e prontuários elaborados ou 

atualizados no semestre;  

• INSATISFATÓRIO: Entre 70% e 80% dos usuários com relatórios e prontuários elaborados ou 

atualizados no semestre;  

• SUFICIENTE: Entre 81% e 99% dos usuários com relatórios e prontuários elaborados ou 

atualizados no semestre;  

• SUPERIOR: 100% dos usuários com relatórios e prontuários elaborados ou atualizados no 

semestre.  

 

3. Dimensão: Produtos ou resultados Indicadores:  

 

3.1.Número de usuários atendidos / capacidade parceirizada do serviço Parâmetros: 

 • INSUFICIENTE: Inferior a 70%  

• INSATISFATÓRIO: 70% a 80%  

• SUFICIENTE: Entre 81% e 90%  

• SUPERIOR: Maior que 90% 

  

3.2.Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS e com 

participação dos usuários do serviço Parâmetros:  

• INSUFICIENTE: Cardápio em desacordo com o Manual Prático de Alimentação da SMADS 

 • INSATISFATÓRIO: Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da 

SMADS, mas sem provas de divulgação nos serviços e/ou de participação dos usuários em sua 

formulação.  

• SUFICIENTE: Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS, com 

divulgação no serviço e com participação dos usuários em sua formulação.  

• SUPERIOR: Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS, com 

divulgação no serviço e com participação dos usuários em sua formulação, com implantação de 

sistema de avaliação periódica do grau de satisfação do usuário.  
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3.3. Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas 

dimensões. Parâmetros:  

• INSUFICIENTE: Realização de menos de 70% das atividades previstas no Plano de Ação 

Semestral  

• INSATISFATÓRIO: Realização de 70% a 80% das atividades previstas no Plano de Ação 

Semestral  

• SUFICIENTE: Realização de 81% a 95% das atividades previstas no Plano de Ação Semestral  

• SUPERIOR: Realização de 96% a 100% das atividades previstas no Plano de Ação Semestral  

 

3.4. Implantação de mecanismos de apuração da satisfação dos usuários do serviço e de canais de 

participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação Parâmetros:  

• INSUFICIENTE: Nenhum mecanismo de apuração da satisfação dos usuários do serviço ou de 

participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação implantado  

• INSATISFATÓRIO: Implantação de mecanismo de apuração da satisfação dos usuários e/ou de 

participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação, mas sem comprovação de adesão de, 

no mínimo, 20% dos usuários do serviço  

• SUFICIENTE: Implantação de mecanismo de apuração da satisfação dos usuários e de 

participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação, com comprovação de adesão de, no 

mínimo, 20% dos usuários do serviço;  

• SUPERIOR: Implantação de mecanismo de apuração da satisfação dos usuários e de participação 

dos usuários na elaboração do Plano de Ação, com comprovação de adesão de mais de 50% dos 

usuários do serviço.  

 

4. Dimensão: Recursos humanos Indicadores:  

 

4.1.Percentual de profissionais que participaram de ao menos uma capacitação/ atualização de 

conhecimento no semestre, ofertada pela OSC, pela SMADS ou outras instituições Parâmetros:  

• INSUFICIENTE: Menos de 50% dos profissionais participaram de ao menos uma capacitação/ 

atualização de conhecimento no semestre  

• INSATISFATÓRIO: Entre 50% e 70% dos profissionais participaram de ao menos uma 

capacitação/ atualização de conhecimento no semestre  

• SUFICIENTE: Entre 71% e 90% dos profissionais participaram de ao menos uma capacitação/ 

atualização de conhecimento no semestre  

• SUPERIOR: Mais de 90% dos profissionais participaram de ao menos uma capacitação/ 

atualização de conhecimento no semestre.  
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4.2.Adequação da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na 

legislação concernente à tipificação Parâmetros:  

• INSUFICIENTE: Quadro de RH encontra-se em desacordo ao previsto na legislação, havendo 

déficit de mais de 01 funcionário em quantidade e/ou qualificação exigida.  

• INSATISFATÓRIO: Quadro de RH encontra-se em desacordo ao previsto na legislação, havendo 

um déficit de 01 funcionário em quantidade e/ou qualificação exigida.  

• SUFICIENTE: Quadro de RH encontra-se completo em relação ao definido pela legislação, ou 

incompleto mas dentro do prazo legalmente previsto para substituições.  

• SUPERIOR: Quadro de RH em quantidade superior à estabelecida na tipificação. Parágrafo único 

- Serão atribuídos pontos por cada parâmetro, no seguinte padrão:  

• “0” para NÃO SE APLICA  

• “1” para INSUFICIENTE;  

• “2” para INSATISFATÓRIO;  

• “3” para SUFICIENTE;  

• “4” para SUPERIOR.  

 

Art. 117 – O indicador sintético da parceria corresponderá ao percentual resultante da somatória 

dos pontos atribuídos para cada indicador aplicável ao serviço, dividida pela somatória dos pontos 

máximos dos indicadores aplicáveis e multiplicado por 100 (cem), e será classificado em quatro 

parâmetros que subsidiará a manifestação final com relação à execução do objeto da parceria:  

• INSUFICIENTE: 0 a 30%;  

• INSATISFATÓRIO: 31% a 60%;  

• SUFICIENTE: 61% a 90%;  

• SUPERIOR: 91% a 100%.  

 

§ 1º – Com base no indicador sintético de que trata o caput, deverão ser adotadas as seguintes 

providências:  

• INSUFICIENTE: rejeição da execução do objeto e rescisão do Termo de Colaboração, com base 

no artigo 60, I, desta Instrução Normativa, observando o procedimento disposto no artigo 114 da 

mesma norma; 

• INSATISFATÓRIO: aprovação da execução do objeto com ressalva e aplicação de Plano de 

Providências Geral;  

• SUFICIENTE: aprovação da execução do objeto.  

• SUPERIOR: aprovação da execução do objeto.  
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§ 2º - A aferição dos resultados “INSATISFATÓRIO” ou “INSUFICIENTE”, em qualquer dos 

indicadores, demandarão Plano de Providências Específico do Indicador a ser aplicada pelo Gestor 

da Parceria à OSC parceira.  

 

§ 3º - A obtenção de resultado “INSATISFATÓRIO” no indicador sintético da parceria de que trata 

o caput deste artigo, por duas prestações de contas parciais consecutivas ou quatro intercaladas 

no período de vigência da parceria, acarretará à SAS a adoção das medidas cabíveis para rescisão 

do Termo de Colaboração, com fundamento no artigo 60, I, desta Instrução Normativa, observando 

o procedimento disposto no artigo 114 da mesma norma, dispensada a aplicação de Plano de 

Providência Geral. 

 
 

 
 
 
 

São Paulo, 08/09/2020 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Procurador Associação ProBrasil 

VICTOR AUGUSTO DIAS DA SILVA 
RG: 49.442.155-1 

CPF: 422.513.928-07 
 

 
 
 
 


