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ANEXO I  

PLANO DE TRABALHO  

 

Número do Processo SEI: 6024.2020/0008893-1 

Número do Edital: 266/SMADS/2020 

 

 

1. DADOS DO SERVIÇO 

1.1. Tipo de Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 

1.2. Modalidade: Centro para Crianças e Adolescentes – CCA 

1.3. CCA Vila Medeiros - Nome fantasia: CCA Solid Rock Brasil III 

1.4. Capacidade de atendimento: 120 crianças/adolescentes 

1.5. Nº total de vagas: 120 crianças/adolescentes 

1.5.1.  Turnos: Manhã e Tarde 

1.5.2.  Nº de vagas x turnos: 60 vagas manhã e 60 vagas tarde 

1.5.3.  Nº de vagas x gêneros: Não se aplica 

1.6. Distrito possível para instalação do serviço: Vila Medeiros 

1.7. Área de abrangência do serviço (em distrito): Vila Medeiros 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

2.1. Nome da OSC: INSTITUTO SOLID ROCK BRASIL 

2.2. CNPJ: 07.987.317/0001-02 

2.3. Endereço completo: Rua do Imperador, 1030 e 1036 – Vila Paiva – São Paulo – SP 

2.4. CEP: 02074-001 

2.5. Telefone: (11) 2901.1580 

2.6. Endereço eletrônico da OSC: contato@srcbrasil.org.br 

2.7. Site: www.institutosrbrasil.org.br 

2.8. Nome do Presidente da OSC: Jorge Higa 

2.8.1. CPF: 027.533.778-20 

2.8.2. RG/Órgão Emissor: 10.961.300 SSP/SP 09/03/2010 

2.8.3. Endereço completo: Rua Antônio Gomes, 135 – Apto. 111 – Torre Liberdade – 

Bairro  Condomínio Alegria – Guarulhos/SP – CEP 07093-090 

 
 
3. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA  

(Demonstrar o nexo entre as atividades e as metas a serem atingidas) 
 

Em conformidade com o Edital 266/SMADS/2020, o Instituto Solid Rock Brasil, 

vem apresentar o Plano de Trabalho visando o Termo de Colaboração para o serviço de 

assistência social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CCA no 

Distrito da Vila Medeiros, oferecendo serviço de proteção social às crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco, por meio do desenvolvimento de 

suas potencialidades, bem como favorecendo aquisições para a conquista da autonomia, 
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do protagonismo e da cidadania, mediante o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. 

A região do referido edital Vila Medeiros segundo os dados do Censo 2010, registrava 

128.692 habitantes espalhados em uma área de 7.7 km².  

Segundo os dados da Prefeitura de São Paulo, o IDH-M Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal da Vila Medeiros em 2019 foi de 0,836 ocupando a 56° posição na 

cidade de São Paulo, posição considerada elevada. Essa posição elevada gera uma 

reflexão se considerar áreas na Vila Medeiros que não possuem saneamento, serviços 

básicos e habitações regularizadas. Consta a informação que antes de 2007 quando a 

Prefeitura adotava metodologia semelhante à empregada pela Organização das Nações 

Unidas, o Índice de Desenvolvimento Humano da Vila Medeiros era de 0,491, índice 

comparado a regiões africanas.  

Segundo o site da Atlas de Desenvolvimento Humano, essa disparidade se dá às 

diferenças entre as metodologias do IDH e o IDH-M. Ambos são sintéticos e 

compreendem indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: 

saúde/longevidade, educação e renda. Entretanto, as diferenças estão nos indicadores que 

compõe as fontes de dados e os objetivos dos dois índices. Sobre os objetivos o IDH serve 

para medir o desenvolvimento humano de países em contexto global, ou seja, em relação 

a si mesmos, porém inseridos em uma dinâmica pontilhada por outros países. Já o IDH-

M serve para comparar territórios nacionais entre si, como UFs, municípios, regiões 

metropolitanas e IDHs.  

A região se desenvolveu ao longo dos anos e apresenta queda no crescimento 

demográfico em relação ao crescimento populacional da cidade. Porém, como é 

característico de um contexto de grande desigualdade social como se apresenta na cidade 

de São Paulo, a Vila Medeiros apresenta regiões extremamente vulneráveis como é o caso 

da Favela da Barroca/Vila Ede, Favela do Violão, Jardim Julieta e ocupação Irregular 

Jardim Julieta II.   

As favelas surgem a partir desse processo de contradições econômicas históricas e 

sociais, que resultam em moradias sem um planejamento mínimo, oriundas de ocupações 

irregulares.  

Diante da grande demanda social que essas regiões exigem buscamos encontrar um 

recorte no território da Vila Medeiros, construindo de um plano de trabalho mais efetivo.   
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✓ Favela da Barroca / Vila Ede  

A região em questão se enquadra dentro das características acima citadas onde se 

pode denominar favela apresentando problemas de diversos aspectos que são 

considerados fatores de risco comprometendo a saúde, o bem estar e o desenvolvimento 

social do indivíduo.  

Segundo informações coletadas nos equipamentos da região, residem 

aproximadamente 800 famílias nas vielas correspondentes.   

As moradias são de alvenaria, mistas ou de madeira, algumas sobre o córrego da 

Paciência. Moradores, líderes comunitários e representantes de associações do bairro 

verbalizam que, quando chove, o córrego transborda e as famílias têm dificuldades para 

sair de suas casas para trabalhar ou ir para escola. São pontos críticos na região existindo 

apenas uma quadra de chão batido nas proximidades e o projeto social SAVIME que 

oferece oficinas culturais, cursos, campanhas de doação de alimentos, páscoa e sacolinhas 

de natal.  Segundo a relação de parcerias de agosto/2020 no site da prefeitura 

(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/entidades_sociais

/index.php?p=294951), nessa região da Vila Ede não existem CCAs, CJs e ou CEDESP 

sendo que as famílias precisariam andar 30 minutos para chegar ao CCA AMAS e 25 

minutos para o CCA Aquarela Biasi.  

Na Educação, podemos dizer que o subdistrito disponibiliza uma quantidade 

considerável de serviços tanto Prefeitura como Estado, escolas, EMEI, CEI, e o acesso 

são disponíveis a todos (especificamente no bairro da Vila Medeiros, podemos citar as 

escolas: Prof. David Eugenio dos Santos, Dr. Justino Cardoso, Dr. Luiz Lazaro 

Zamenhof, Dr. Miguel Vieira Ferreira, Prof. Sebastião de Souza Bueno).  

A presença do Conselho Tutelar e o fato das famílias participarem de programas 

de transferência de renda contribui para a permanência das crianças na escola. Porém na 

adolescência existe um maior número de evasões do processo de escolarização em parte 

para ajudar a compor renda, ajudar a família com tarefas domésticas e ou gravidez na 

adolescência entre outros. 

Na saúde, podemos localizar UBS - Unidade Básica de Saúde, AMA - Assistência 

Médica Ambulatorial, o território tem presença maior do Estado mesmo não possuindo o 

programa Saúde da Família.   

As características da região foram apontadas por meio de pesquisa in loco junto a 

moradores, equipamentos da região, líderes comunitários, bem como de dados 
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disponíveis em sites de busca, além de famílias que foram diretamente atendidas por 

serviços da nossa organização. 

Segundo (Willians, 2005) fatores de risco são variáveis associadas a 

probabilidades de resultados negativos ou indesejados, fatores esses que comprometem a 

saúde, o bem estar e o desenvolvimento social do indivíduo. 

Diante desse contexto social, o SCFV – CCA tem um papel importantíssimo no 

território, pois visa potencializar a família como unidade de referência, fortalecendo seus 

vínculos internos e externos de solidariedade, através do protagonismo de seus membros 

e da oferta de um conjunto de serviços locais que visam à convivência, à socialização e 

ao acolhimento em famílias cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos.  

A articulação dos serviços socioassistenciais do território com o PAIF visa 

garantir o desenvolvimento do trabalho social com as famílias dos usuários desses 

serviços, permitindo identificar suas demandas e potencialidades dentro da perspectiva 

familiar, rompendo com o atendimento segmentado e descontextualizado das situações 

de vulnerabilidade social vivenciadas, incluindo com prioridade absoluta aqueles 

retirados do trabalho infantil. 

Todo desenvolvimento do trabalho, tem como princípio a parceria, ou seja, a 

participação da comunidade, rede socioassistencial, rede de saúde e educação, das 

organizações não governamentais e de empresas. As atividades realizadas procuram 

sensibilizar, orientar e mobilizar o poder público, a comunidade e outros, de forma a 

gradualmente envolvê-los e empoderá-los para sua participação ativa, desde a elaboração 

do diagnóstico da região, a construção e implementação de atendimento psicossocial às 

crianças e adolescentes vulneráveis em função de pobreza e de outros fatores de risco e 

exclusão social. 

O objetivo do serviço é realizar uma intervenção social planejada em um espaço 

de referência para o desenvolvimento de ações socioeducativas para crianças e 

adolescentes, criando situações desafiadoras, estimulando e orientando os usuários na 

construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas na família 

e no território, a fim de favorecer aquisições para o alcance da autonomia, do 

protagonismo, da cidadania e equiparação de oportunidades, favorecendo o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e a garantia de direitos. 

Visamos trabalhar com temas transversais como: trabalho infantil, feminicídio, 

violência e violação de direitos, violência doméstica e diversidades, pertencimento, 
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família e comunidade, gravidez na adolescência, acreditando sempre em poder fazer a 

diferença na vida de cada usuário atendido. O objetivo é que os usuários tenham 

assegurados as aquisições previstas na PNAS/2004, especialmente no que se refere à: 

• Uma visão social capaz de entender que a população tem necessidades, mas 

também possibilidade ou capacidades que devem e podem ser desenvolvidas; 

• Uma visão social capaz de identificar forças nas fragilidades que as diversas 

situações de vida possuam; 

• Prevê o desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo. A 

relação CRAS/CREAS de referência, realizando ações com as famílias e ou 

responsáveis de usuários do serviço; 

• Promover aquisições sociais, potencializando o protagonismo e a autonomia das 

famílias e comunidades; 

• Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a 

superação de situações de fragilidade social vivenciadas; 

• Promover o acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços 

socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção 

social de assistência social;  

• Apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam 

de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de 

vivências familiares; 

• Vivenciar experiências que possibilitem meios e oportunidades de conhecer o 

território e ressignifica-lo de acordo com seus recursos e potencialidades; 

• Promover a Política de Assistência Social, destacando através da fala e da escuta 

às situações de violação de direitos, por meio de estratégias de inclusão, proteção 

social e cidadania, destinadas às famílias, crianças e adolescentes sujeitos a 

situações de vulnerabilidade, risco ou exclusão social e considerando toda 

problematização, empregaremos alternativas construtivas apoiadas na capacidade 

de conviver com as diferenças. 

O CCA visa as crianças e adolescentes que foram retirados do trabalho infantil 

e também as que sofrem outras violações de direitos de assistência social, superando 

as práticas de segregação e contribuindo para ressignificar as vivências de isolamento 
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e o enfrentamento de novas violações de direitos que possam vir a ocorrer. Tem 

também como objetivo: 

• Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no 

desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos 

familiares e sociais;  

• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e 

para o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito 

mútuo;  

• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das 

crianças e dos adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de 

potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;  

• Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências 

para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;  

• Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional. 

 

O disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA detalhou a doutrina 

da proteção integral à criança e ao adolescente, que já havia sido abraçada 

pela Constituição Federal (CF) de 1988, no artigo 227, o qual estabelece: "É dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão". 

O artigo 3º da Convenção Sobre os Direitos da Criança estabelece que as 

decisões públicas relacionadas com a criança devem ser tomadas atendendo ao interesse 

superior da criança. A proteção integral se justifica em razão de serem pessoas 

incapazes, dada a sua condição temporária, de, por si só, não estarem aptos a fazer valer 

seus próprios direitos.  

O tratamento jurídico especial conferido à população infanto-juvenil e o 

princípio do melhor interesse da criança e do adolescente estão correlacionados com o 

princípio da condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, o que significa dizer 

que a criança e o adolescente encontram-se em formação sob os aspectos físico, 

emocional e intelectual. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91764/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
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No sentido de concretizar os direitos e contribuir para a efetivação da cidadania, 

torna-se indispensável a implantação de políticas públicas, programas, atividades, ações 

do cotidiano que atendam crianças e adolescentes nas demandas próprias do seu 

desenvolvimento, atingindo de igual forma as suas famílias. É necessário um 

comprometimento efetivo com a criança e adolescente, para que seja fortalecida a nova 

ordem recomendada pela Doutrina da Proteção Integral, com vistas à promoção da sua 

dignidade humana e o pleno exercício da cidadania.  

Sendo assim, o CCA na Vila Medeiros, juntamente com os demais atores que 

compõem a rede, tem papel fundamental no território de atuação, pois tem como objetivo 

buscar a garantia de direitos e ter um olhar amplo para com a criança e adolescente 

atendidos juntamente com suas famílias e/ou responsáveis, oferecendo um serviço de 

qualidade que, também, busca a equidade e promoção de mudanças pela ampliação das 

possibilidades oferecidas. 

 

 

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, com redação alterada pela IN 01/SMADS/2019). 

 

Os indicadores qualitativos da execução da parceria serão divididos em quatro 

dimensões com seus respectivos parâmetros, além de outros específicos eventualmente 

previstos na norma de tipificação do serviço ou descrição do projeto: 

1. Dimensão: Estrutura física e administrativa 

Indicadores/Parâmetros: 

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. 
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* 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. 
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* 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. 

2. Dimensão: Serviços, processos ou atividades. 

Indicadores/Parâmetros: 

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

PDU / 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% 
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* 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 PAS - 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 
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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. 

 

 

5.           FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS 
 

1 - Dimensão - Estrutura física e administrativa 

  

Indicadores Descrição Monitoramento Cronograma 

1.1 Cômodos e mobiliários 

estão sendo utilizados no 

semestre conforme o plano 

de trabalho. 

Cômodos e mobiliários 

encontram-se de acordo 

com o previsto no plano 

de trabalho. 

Através da supervisão 

da gestora de parceria  

Mensalmente 
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1.2 Disponibilidade de 

materiais e artigos sócio 

educativos, 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. 

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.  

Pesquisa de satisfação 

com os usuários. 

Bimestralmente 

1.3 Cômodos e mobiliários 

se encontram em perfeitas 

condições de uso. 

Cômodos e mobiliários 

encontram-se em 

perfeitas condições de 

uso. 

Através da supervisão 

da gestora de parceria.  

Mensalmente 

 

2 - Dimensão - Serviços, processos ou atividades 

  

Indicadores Descrição Monitoramento Cronograma 

2.1 Percentual de Relatórios, 

Prontuários, Plano de 

Desenvolvimento do 

Usuário - PDU / Plano de 

Desenvolvimento Familiar - 

PDF - elaborados ou 

atualizados no semestre. 

Entre 81% e 99% dos 

usuários com relatórios e 

prontuários elaborados 

ou atualizados no 

semestre. 

Relatórios e supervisão 

da gestora de parceria.  

Mensalmente 

 

 

 

 

 

 

3 - Dimensão - Produtos ou resultados 

  

Indicadores Descrição Monitoramento Cronograma 

3.1 Número de usuários 

atendidos / capacidade 

parceirizada do serviço.  

Entre 81% e 90% DEMES e supervisão 

da gestora de parceria.  

Mensalmente 
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3.2 Cardápio elaborado nos 

termos do Manual Prático de 

Alimentação da SMADS e 

com participação dos 

usuários do serviço.  

Cardápio elaborado nos 

termos do Manual 

Prático de Alimentação 

da SMADS, com 

divulgação no serviço e 

com participação dos 

usuários em sua 

formulação. 

Avaliação periódica do 

grau de satisfação dos 

usuários. 

Pesquisa de satisfação 

tabulada. 

Bimestralmente 

3.3 Execução das atividades 

previstas no Plano de Ação 

Semestral, compreendendo 

todas as suas dimensões. 

Realização de 81% a 

95% das atividades 

previstas no Plano de 

Ação Semestral. 

 

Através do PAS, 

relatório de atividades 

e supervisão da gestora 

de parceria.  

Semestralmente 

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.  

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. 

Avaliação periódica do 

grau de satisfação dos 

usuários. 

Pesquisa de satisfação 

tabulada. 

Bimestralmente 

 
 

4 - Dimensão - Recursos Humanos 

  

Indicadores Descrição Monitoramento Cronograma 

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. 

Entre 71% e 90% dos 

profissionais 

participaram de, ao 

menos, uma capacitação/ 

atualização de 

conhecimento no 

semestre. 

Através do Relatório 

de atividades, 

Relatório de execução 

do objeto e supervisão 

da gestora da parceria. 

Semestralmente 
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4.2 Adequação da força de 

trabalho, no semestre, ao 

quadro de recursos humanos 

previsto na legislação 

concernente à tipificação. 

Quadro de RH encontra-

se completo em relação 

ao definido pela 

legislação, ou 

incompleto, mas dentro 

do prazo legalmente 

previsto para 

substituições. 

Através de Relatório 

de atividades e 

supervisão da gestora 

da parceria. 

Mensalmente 

 

 

6.  DETALHAMENTO DA PROPOSTA (Mínimo necessário de detalhamento)  
 

6.1. Público alvo 

• Crianças e adolescentes com idades de 06 a 14 anos e onze meses;  

• Crianças e adolescentes reconduzidas ao convívio familiar, após medida protetiva 

de acolhimento;  

• Crianças e adolescentes com deficiência, beneficiárias ou não do BPC;  

• Crianças e adolescentes oriundas de famílias beneficiárias de programas de 

transferência de renda;  

• Crianças e adolescentes em situação de trabalho;  

• Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco.  

  
6.2. Informações das instalações a serem utilizadas 

 

O serviço será executado em imóvel locado pela OSC com o valor de aluguel e 

IPTU pagos por SMADS na Vila Medeiros, área de abrangência do Edital 

266/SMADS/2020. 

A organização se responsabilizará pela manutenção do imóvel realizando reparos 

e demais serviços de conservação em instalações hidráulica e elétrica, cobertura, pintura 

e alvenaria utilizando-se da verba do Termo de Colaboração com a SMADS. 

A estruturação física do serviço deverá garantir que o imóvel tenha condições 

físicas adequadas conforme as especificações abaixo relacionadas. Contemplará: 

➢ Sala de atendimento individualizado: ambiente que garantirá a privacidade do 

atendimento prestado aos usuários e o estabelecimento de vínculos de confiança 

com os profissionais do serviço; 
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➢ Salas de atividades coletivas e comunitárias: espaço destinado à realização de 

atividades grupais, tendo uso múltiplo, com capacidade para 30 

crianças/adolescentes; 

➢ Espaços abertos para atividades lúdicas e esportivas, em instalações próprias ou 

cedidas; 

➢ Cozinha, despensa e refeitório: espaço para organização e elaboração das 

refeições e lanches a serem oferecidos no decorrer das atividades com as crianças 

e adolescentes; 

➢ Instalações sanitárias exclusivas para as crianças e adolescentes; 

➢ Iluminação e ventilação adequadas; 

➢ Limpeza e conservação do espaço. 

 

A Organização cuidará para: 

a) Garantir a manutenção predial e das instalações, compreendendo a execução de 

reparos, com vistas à preservação do imóvel, mediante avaliação e prévia aprovação da 

divisão de manutenção da SMADS; 

b) Manter afixada no imóvel, placa de identificação do serviço objeto deste edital, 

conforme as normas da PMSP/SMADS. A placa deverá ser confeccionada por SMADS; 

c) Garantir condições tecnológicas no imóvel para operar banco de dados informatizado 

dos usuários do serviço, com computador que tenha configurações, que comportem 

acesso ao sistema de dados e provedor de internet de banda larga; 

d) Executar o serviço conforme estabelecido no plano de trabalho e firmado através do 

Termo de Colaboração; 

e) Selecionar em conjunto com a SAS/MG e CRAS a equipe executora do serviço de 

acordo com as atribuições exigidas para cada função apresentadas na Portaria 

46/SMADS/2010; 

f) Participar da capacitação continuada oferecida pela SMADS/ SAS-MG/CRAS; 

g) Manter quadro de profissionais conforme especificações na Portaria 46/SMADS/2010 

e afixar em local visível os nomes e quadro de profissionais do serviço; 

h) Fornecer crachá e jaleco de identificação aos funcionários e garantir o uso durante a 

execução das funções, dentro e fora do serviço; 

i) Publicizar os direitos socioassistenciais das famílias e/ou usuários do serviço 

assegurados na operacionalização do SUAS; 
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j) Disponibilizar informações sobre a rede de serviços, programas e projetos existentes 

no território, de forma a propiciar articulação intersetorial das crianças, adolescentes e 

suas famílias; 

k) Alimentar os sistemas de controle de dados dos serviços informatizados ou manuais, 

adotados pela SMADS, bem como os decorrentes das normas expedidas pela União e 

pelo Governo do Estado de São Paulo; 

l) Realizar avaliação sistemática das Crianças, Adolescentes e suas famílias, conforme 

indicadores estabelecidos por SMADS para identificação da frequência, inclusão de 

usuários com deficiência beneficiários de bolsa PETI, encaminhamentos realizados pelo 

CRAS, participação das famílias e cumprimento das condicionalidades dos Programas de 

Transferência de Renda; 

m) Publicizar a parceria com SMADS/SAS-MG/CRAS com os logos da PMSP e da 

SMADS nos materiais elaborados pela organização, tais como, folders, banners, convites, 

outros meios impressos e demais mídias. 

 

6.2.1. Período de Funcionamento 

 

O espaço garantirá atendimento diário de segunda à sexta feira, divididos em dois 

turnos de quatro horas cada, ofertando atividades socioeducativas num período mínimo 

de oito horas diárias. O horário de entrada e saída dos usuários será definido de acordo 

com a demanda, a fim de favorecer a frequência na escola e no CCA. 

Possuirá atividades regulares, com periodicidade definida de acordo com 

planejamento prévio de suas ações, de modo a responder às necessidades das crianças e 

adolescentes. Visando a adequação da força de trabalho e melhorar o desempenho do 

grupo de funcionários, uma vez por mês, o funcionamento das atividades será 

interrompido para que possa ser realizada a capacitação dos mesmos e rodas de conversa 

para tratar de questões internas a fim de promover uma reflexão sobre as demandas 

trazidas pelos usuários e suas famílias. 

 

6.2.2. Férias Coletivas 

 

A Declaração de Férias Coletivas será elaborada anualmente pela instituição e 

entregue ao gestor de parceria até 60 dias antes do início do período, conforme artigo 69 

da Instrução Normativa SMADS Nº. 03 de 31/08/2018.  
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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. 

 

A legitimação dos direitos faz-se necessário que os diferentes atores envolvidos 

no sistema de garantias possam se articular, de modo que o Poder Público, Ministério 

Público e Organizações da Sociedade Civil trabalhem conjuntamente para a efetivação 

das políticas públicas destinadas a este segmento. 

O Plano Municipal de Assistência Social - PLAS/SP vem consolidar a Política de 

Assistência Social e a gestão do Sistema Único da Assistência Social - SUAS, parte da 

compreensão da matricialidade sociofamiliar, da descentralização política administrativa 

e da territorialização, reafirmando as bases para a relação Estado e Sociedade Civil e para 

financiamento e controle social da política. 

O Instituto Solid Rock Brasil, através da equipe profissional que estará a frente do 

serviço fortalecerá os vínculos com o Poder Público, Poder Judiciário, Rede 

socioassistencial, serviços da área da saúde, educação e demais atores que compõem o 

sistema de Garantia de Direitos. 

De acordo com Plano Municipal de Assistência Social a Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, assume o compromisso ético e político 

com a continuidade da política pública implementada na cidade de São Paulo, rompendo 

com o assistencialismo e assegurando o caráter público da seguridade social estabelecido 

na Constituição Federal de 1988, regulamentado na Lei Orgânica da Assistência Social e 

pela Lei Orgânica do Município. 

Também tem como cumprimento de sua missão institucional e na condição de 

gestão municipal plena da Política de Assistência Social, a SMADS assume atribuição de 

implantar o SUAS - Sistema Único da Assistência Social, na cidade de São Paulo, como 

sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica especial, afiançador de 

seguranças sociais, com monitoramento e avaliação de suas ações, processos 

desenvolvidos pelo observatório de Política Social, de  modo a obter maior eficácia e 

eficiência nos investimentos públicos e eletividade no atendimento à população. 

Para desenvolvimento do serviço gerido pela OSC Serviços Assistenciais, o 

Instituto Solid Rock Brasil, no âmbito de atendimento da proposta assume total 

compromisso com as diretrizes da Política Nacional de Assistencial Social - PNAS 
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(2004), da lei Federal Nº 8.742/1993 - Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, da 

Norma de Operação Básica - NOB e do Sistema Único de Assistência- SUAS. 

Segundo a política nacional de assistência Social – PNAS (2004), temos que 

considerar a situação atual para a construção da política pública de assistência social que 

precisa levar em conta três vertentes de proteção social: as pessoas, as suas circunstâncias 

e dentre elas seu núcleo de apoio primeiro, isto é, a família. A proteção social exige a 

capacidade de maior aproximação possível do cotidiano da vida das pessoas, pois é nele 

que riscos, vulnerabilidades se constituem. 

A proteção social deve garantir ainda as seguintes seguranças: segurança de 

sobrevivência (de rendimento e de autonomia); de acolhida; e, convívio e vivência 

familiar. Os serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica deverão 

se articular com as demais políticas públicas locais, de forma a garantir a sustentabilidade 

das ações desenvolvidas e o protagonismo das famílias e indivíduos atendidos de forma 

a superar as condições de vulnerabilidade e a prevenir as situações que indicam risco 

potencial. Deverão, ainda, se articular aos serviços de proteção especial, garantindo a 

efetivação dos encaminhamentos necessários. 

Para este serviço é necessário que a família e que os vínculos familiares e a relação 

entre membros familiares sejam fortalecidos, bem como, de acordo com a PNAS, no que 

diz respeito o pressuposto de que para a família prevenir, proteger, promover e incluir 

seus membros o necessário, em primeiro lugar, garantir condições de sustentabilidade 

para tal. Nesse sentido, a formulação da política de Assistência Social é pautada nas 

necessidades das famílias, seus membros e dos indivíduos.  

Ainda sabemos que a PNAS possui suas diretrizes de Assistência Social, a saber: 

Descentralização com comando único: Plano, Conselho o Fundo Municipal de 

Assistência Social, monitoramento e avaliação das ações e dos recursos; Participação da 

população nas decisões e no controle: serviços de acolhida de manifestação de interesses, 

demandas, necessidades e denúncias; conselho de gestão dos serviços; conselho de 

monitoramento dos serviços: audiência pública com sociedade, usuários, trabalhadores 

sociais. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de parceria, 

sistema único de cobertura, descentralização e territorialização com porta de entrada 

única: serviços permanentes e continuados: pactos federativos com reconhecimento das 

diferenças locais. Centralidade na família: programas, projetos, serviços e benefícios 

formulados e executados a partir da família.  
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Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (1993): A Lei Orgânica da Assistência 

Social - LOAS: estabelece em seu artigo primeiro que a assistência social, direito do 

cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que prove os 

mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.  

Norma Operacional Básica - NOB/SUAS: a Norma Operacional Básica do SUAS 

é responsável pela construção das bases para implantação do Sistema Único da 

Assistência Social, portanto dentro deste contexto a NOB normatiza os níveis de gestão 

do SUAS, os Instrumentos de gestão, as instâncias de articulação, pactuação e 

deliberações, bem como formas de financiamentos e ainda as regras de transição. 

Sistema Único da Assistência Social – SUAS: de acordo com o SUAS é condição 

fundamental a reciprocidade das ações da rede de proteção social básica e especial, com 

centralidade na família, sendo condensado o estabelecimento de fluxo, referência e 

retaguarda entre as modalidades e as complexidades de atendimento, bem como a 

definição de portas de entrada para o sistema.  

Neste contexto, as entidades prestadoras de assistência social integram o Sistema 

Único de Assistência Social, não só como prestadoras complementares de serviços 

socioassistenciais, mas, como cogestora através dos conselhos de assistência social e 

corresponsáveis na luta pela garantia dos direitos sociais dos usuários da assistência social 

e a necessidade de articular e integrar ações e recursos, tanto na relação intra como 

interinstitucional, bem como, com os demais conselhos setoriais e de direitos. 

O SUAS é nosso novo modelo de gestão da política de assistência social, com a 

política de segurança alimentar e a política de transferência de renda, constituindo-se, 

então, uma Política de Proteção Social no Brasil de forma integrada a partir do território, 

garantindo sustentabilidade e compromisso com um novo pacto de democracia e 

civilidade.  

O desenho da gestão do Sistema Único da Assistência Social - SUAS, parte da 

compreensão da matricialidade sócio familiar, da descentralização político-

administrativa e da territorialização, reafirmando as bases para a relação entre Estado e 

Sociedade Civil e para o financiamento e controle social da Política. 

Assim, uma das atribuições da SMADS é gerenciar a implementação, o 

monitoramento e avaliação das ações de Proteção Social Básica e Especial, na cidade de 

São Paulo, sob responsabilidade direta ou de Organizações Sociais conveniadas ou não, 
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disseminando normas e padrões de qualidade que garantam resultados e não só 

capacidade implantada na rede. 

O Plano Municipal de Assistência Social consolida a descentralização para as 

Subprefeituras e assegura o cumprimento das funções da assistência social: Proteção 

Social Básica e Especial, Vigilância Social e a Defesa de Direitos Socioassistenciais. 

Ainda o Plano contempla metas e diretrizes de atendimento, bem como, classificação dos 

setores censitários segundo sua vulnerabilidade social - IPVS. 

  

6.4. Forma de acesso dos usuários e controle da demanda ofertada  

 

A demanda será encaminhada e/ou validada pelo CRAS de abrangência, na 

proporção de 60% do total de vagas pactuadas no termo de colaboração e a organização 

conveniada poderá fazer a inclusão de 40% dos usuários do seu território, conforme 

Resolução CIT nº 07/2009.  

Será dada prioridade absoluta à inclusão de crianças e adolescentes retirados da 

situação de trabalho infantil. Toda demanda que acessar diretamente o serviço através de 

procura espontânea; encaminhamento da rede socioassistencial, de outras políticas 

públicas, por meio dos órgãos do sistema de garantia dos direitos, entre outros, fará sua 

inscrição e/ou matrícula no serviço e será encaminhada ao CRAS de abrangência para a 

inclusão ou atualização dos dados das crianças e/ou adolescentes e de sua família no 

CadÚnico. 

 

• Demanda 

O registro da demanda que busca espontaneamente o serviço será realizado por 

meio do preenchimento da Ficha de Inscrição/Matrícula/Desligamento do CCA, o qual 

possibilitará a identificação da necessidade de proteção social às crianças e/ou 

adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco e as necessidades de fortalecimento 

da função protetiva das famílias. 

As informações constantes nesta ficha deverão orientar o gerente do serviço na 

seleção das crianças e/ou adolescentes para matrículas, com prioridade para aqueles 

retirados de situação de trabalho infantil, vítima de violência e exploração sexual, os 

reconduzidos ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento e adolescentes 

em conflito com a lei, cumprindo medida socioeducativa. 
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Será observado durante o preenchimento desta ficha se a família possui o Número 

de Identificação Social – NIS. Caso não o possua, ela será orientada a comparecer ao 

CRAS para cadastramento no CadÚnico, por meio da Ficha de Encaminhamento. 

Posteriormente, o número do NIS será apontado na ficha de 

Inscrição/Matrícula/Desligamento. 

Após o atendimento da família, será preenchido o Quadro Situacional das 

Inscrições no mês. A soma das inscrições realizadas durante o mês será transportada para 

o campo da DEMES referente ao número de crianças/adolescentes inscritos no mês 

(aguardando vagas). 

Ao final do ano, se ainda existirem famílias que não puderam ser inseridas no 

serviço, por falta de vagas, o CCA irá consultá-las sobre a continuidade do interesse e 

orientá-las para que compareçam no início do próximo ano, em data previamente 

agendada, para novas inscrições. 

 

• Matrícula 

No momento da matrícula ou rematrícula, o responsável deverá comparecer ao 

serviço portando cópia da Certidão de Nascimento ou RG, Carteira de Vacina e 

declaração de matrícula da escola frequentada por seu(s) filho(s). Estar matriculado na 

escola não é pré-requisito para a matrícula no CCA; contudo será incentivado, pois se 

trata de um direito da criança e do adolescente. Será observado se a data de nascimento 

corresponde à faixa etária estabelecida para este serviço. 

O número de matriculados poderá exceder a capacidade conveniada, no 

percentual necessário para que a frequência média diária corresponda à meta de 

atendimento mensal definida para o serviço. 

As informações prestadas na ocasião da inscrição serão registradas na Ficha de 

Inscrição/Matrícula/Desligamento e na Ficha de Saúde. É composto, neste momento, o 

prontuário do usuário, que irá conter todos os instrumentais referentes ao 

acompanhamento do trabalho realizado com o usuário e sua família. Os prontuários das 

crianças/adolescentes inseridas no PETI deverão conter toda documentação exigida no 

Plano de Ação para Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil na Cidade de São 

Paulo – Protocolo IV, abril/2011. 

O nome da criança ou adolescente será apontado no Controle de Frequência 

Diária do grupo ao qual passará a frequentar. 
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• Desligamento 

A informação referente ao desligamento do usuário será registrada na Ficha de 

Inscrição/Matrícula/Desligamento, no campo referente ao motivo. 

Após três faltas consecutivas e injustificadas, a família será contatada pelo 

serviço. Caso não seja possível estabelecer o contato, será programado visita domiciliar. 

Após 10 faltas consecutivas não justificadas e esgotadas as possibilidades de contato 

com a família, o CCA procederá ao desligamento da criança ou adolescente. Esta 

informação será registrada no prontuário e no Controle de Frequência Diária do grupo 

frequentado pelo usuário. 

A frequência da criança/adolescente ao CCA deverá ser diária e, na ocorrência 

de mais de 15 faltas interpoladas no mês, o serviço consultará a criança/adolescente e 

sua família sobre os motivos do não comparecimento. 

Após a análise dos motivos, poderão ser encontradas causas atreladas a 

programação do CCA; quando isso ocorrer será necessário replanejar e readequar as 

atividades aos desejos e interesses das crianças e adolescentes, a fim de incentivar a 

permanência no serviço. 

Contudo, existindo causas atreladas a vulnerabilidades sociais da família que 

podem afetar a frequência da criança/adolescente, a equipe de profissionais do CCA 

entrará em contato com o Técnico Supervisor do serviço para encaminhamento ao CRAS 

para inserção e acompanhamento no PAIF. 

O prontuário do usuário desligado será separado dos demais, compondo outro 

arquivo, e será guardado por cinco anos. 

 

 

• Organização dos Prontuários 

O Prontuário será uma ferramenta essencial e obrigatória para identificação e 

acompanhamento sistemático e atualizado de todas as crianças e adolescentes 

matriculados. Será composto dos seguintes instrumentais: 

• Ficha de Inscrição/Matrícula/Desligamento: Preenchida no ato da inscrição e, quando 

ocorrer a matrícula, será colocada no Prontuário do usuário; 

• Ficha de saúde: Será preenchida no ato da matrícula com informações referentes à 

saúde da criança/adolescente; 
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• Folha de Prosseguimento: Nesta folha serão colocadas todas as informações referentes 

às demandas, orientações e encaminhamentos realizados; 

• Ficha de Visita Domiciliar: irão conter todas as informações sobre a visita domiciliar, 

demanda da família, encaminhamentos e orientações; 

• Ficha de Acompanhamento Mensal e Frequência do PETI: será preenchida e 

encaminhada mensalmente ao técnico supervisor do serviço para fins de alimentação do 

SISPETI; 

• Plano de Desenvolvimento Familiar – PETI: será pactuado com a família; 

• Registro das Atividades em Grupo: preenchido apenas para crianças/adolescentes do 

PETI. 

 

• Aquisições dos Usuários do SCFV - CCA 

• Ter acesso a ambiente acolhedor e espaços reservados a manutenção da privacidade 

do(a) usuário(a); 

• Ter experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários; 

• Ter acesso à rede socioassistencial e a serviços de outras políticas públicas; 

• Inserção e permanência na rede de ensino; 

• Ter experiências que possibilitem lidar com potencialidades e limites, de forma 

construtiva; 

• Ter experiências de participação em projetos sociais, esportivos e culturais; 

• Ampliar a capacidade protetiva de sua família e a superação de suas dificuldades; 

• Ter experiências no processo de formação e intercâmbios com grupos de outras 

localidades; 

• Reconhecer seus direitos como cidadão; 

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

 

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

evidenciar as estratégias de atuação para alcance das metas  

 

6.5.1. Pressupostos metodológicos  

 

É possível dizer que o CCA é um espaço de formação, porém diferente das 

escolas, pois o início da escolaridade formal marca uma mudança de olhar da criança em 
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relação a dois mundos: o das experiências vividas num espaço privado (a família, com 

seus laços afetivos, suas regras, sua rotina, seus saberes) e o das experiências a se viver 

no espaço público, na escola. Apesar de muitas delas já frequentarem creches e 

escolinhas, com a entrada no mundo do conhecimento formal começa a exercitar com 

mais desprendimento sua independência dos membros da família. 

A escola costuma ser um dos primeiros espaços públicos apresentados às crianças 

e, por sua organização e modo de ser, abre as portas de um mundo mais normativo e 

menos particularizado. Especialmente nesta fase da vida, escola e família precisam se 

reconhecer mutuamente para mediar o equilíbrio entre proteção, interdependência e 

autonomia.  

O estímulo e o apoio à melhoria da aprendizagem escolar de todas as crianças 

devem perpassar a proposta sociopedagógica, reconhecendo as aprendizagens escolares 

como fundamentais e associando-as às aprendizagens socioeducativas. Vale lembrar que 

esta valorização não significa repetição ou adoção da mesma lógica (homogeneização dos 

grupos, sequência didática orientada pelo objeto de conhecimento, etc.).  

Então no trabalho junto a esse público é importante conciliar a garantia e o valor 

de duas frentes: a do acesso, permanência e sucesso na escola e a da circulação e 

ampliação do universo relacional e cultural onde os serviços socioeducativos têm papel 

relevante. Em ambas, o respeito às regras, assim como a capacidade de ouvir e de se 

expressar são fundamentais para fertilizar a convivência e devem ser exercitados e 

discutidos.  

A participação da criança no processo de construção e reavaliação dos 

combinados permite a compreensão da função das regras. O exercício da escuta e da 

capacidade de fazer-se entender permite uma comunicação com menos ruídos. O produto 

desse trabalho é, sem dúvida, a facilitação da convivência social.  

Vale ressaltar que o mesmo acontece para o adolescente que frequenta o ensino 

regular com efetiva aprendizagem, possui centralidade e atividades contextualizadas com 

fluência comunicativa, desenvolvimento de valores e atitudes de convívio – a dignidade, 

a solidariedade, a justiça, a coragem, o cuidado com as pessoas, com o meio ambiente e 

com a comunidade. 

No CCA, o Instituto Solid Rock Brasil desenvolverá um trabalho socio 

pedagógico com as crianças e adolescentes, baseado em duas metodologias: a Dialógica 

Freiriana e a Pedagogia Waldorf. A primeira parte do princípio de que a aprendizagem e 
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desenvolvimento estão no diálogo e na interação entre usuário e orientador e, sendo 

ambos os sujeitos das atividades, a transformação ocorrerá no processo de 

problematização da realidade dos usuários. A segunda visa formar jovens livres e 

sensíveis com a sociedade, e com pensamento individual, crítico e criativo, capazes de 

lidar com questões cotidianas e exercer seu papel de cidadão. 

 Assim, com uma complementando a outra, se estabelece o método desse serviço 

- CCA. Colocado em prática através de atividades que objetiva desenvolvimento das 

potencialidades dos usuários, além de abordarem temas cotidianos e que precisam ser 

trabalhados com eles. 

Como já citado, o CCA é um serviço ofertado pela Assistência Social, mas que 

não deve ter um caráter assistencialista. Sendo assim, o CCA pretende atuar com um 

trabalho voltado para a aprendizagem e desenvolvimento baseados no diálogo e na 

interação entre usuários e orientador socioeducativo e, sendo ambos os sujeitos das 

atividades, a transformação ocorrerá no processo de problematização da realidade dos 

usuários. 

Também todas as intervenções e atividades serão voltadas para formação de 

crianças e adolescentes, protagonistas das próprias histórias e livres para fazer escolhas 

conscientes no futuro. Desenvolver também o senso crítico e criativo sendo capaz de 

resolver questões cotidianas e exercer seu papel de cidadão.  

Serão utilizadas oficinas educativas diversas que constituem uma estratégia 

metodológica primordial na gestão e oferta de aprendizagens socioeducativas, pois 

propiciam construção de conhecimentos mediados pela ação, estimulando o processo de 

aprender fazendo. No desenvolvimento dessa proposta metodológica, crianças e 

adolescentes têm a possibilidade de vivenciar uma experiência colaborativa de 

aprendizagem em que definem o que pretendem realizar, escolhem rotas e traçam metas 

para o futuro, discutem responsabilidades, estabelecem cronogramas de ação e expressam 

claramente onde querem chegar.  

Esta metodologia prioriza o diálogo, a troca de saberes, a expressão de dúvidas, a 

resolução de conflitos, a percepção das diferenças, como elementos-chave no processo de 

apropriação e expansão de conceitos, atitudes, valores e competências pessoais e sociais.  

O serviço CCA contará com subsídio técnico contido nos seguintes materiais: 

“Caderno de Orientações Técnicas sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses”, “Parâmetros das 
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Ações Socioeducativas: Proteção para Crianças, Adolescentes e Jovens” e “Manual 

Prático de Alimentação Saudável – Orientações Técnicas para a elaboração de uma 

alimentação adequada e segura aos usuários dos serviços conveniados”. 

Subsidiado por todos esses pontos, o CCA construirá o Plano de Ação Semestral, 

documento que orientará o planejamento das atividades do serviço – indicando o trabalho 

que será destinado aos usuários, às famílias e/ou responsáveis, ao território e aos 

profissionais que compõe o quadro de recursos humanos.  

A elaboração desse documento será construída com participação conjunta dos 

usuários, contemplando os quatro campos das aprendizagens socioeducativas: 

convivência e fluência comunicativa, saberes e fazeres próprios da vida cotidiana, 

participação na vida pública e acesso e usufruto dos serviços locais básicos.  

A partir do Plano de Ação Semestral, um Projeto de Apoio Pedagógico será 

estabelecido, assim como um cronograma de tarefas diárias baseadas nele. Os grupos de 

usuários serão compostos por aproximadamente 30 crianças/adolescentes. 

Para dar continuidade a esse trabalho, o CCA utilizará como ponto de partida a 

premissa de que esse serviço é constituído por um espaço que pertence às crianças e 

adolescentes, sendo, por isso, necessário que eles se apropriem desse local, podendo 

usufruir e ajudar a desenvolvê-lo cada vez mais.  

Conforme a pesquisa feita por Martins e Gonçalves (2014)1, a apropriação do 

espaço é um processo que acontece de acordo com as seguintes etapas: identificação, 

sentimento de pertença, personificação, cultivação e sentimento de defesa. Como 

conclusão, a pesquisa apontou que uma criança ou adolescente se apropria, em maior ou 

menor intensidade, do espaço onde está de acordo com a liberdade que é dada a ele. 

Assim, para os próximos anos, o CCA construirá um planejamento que contempla 

os temas: senso crítico às tomadas de decisão, autonomia do sujeito, reflexão sobre temas 

atuais, como: violência, racismo, alteridade, gravidez na adolescência, discriminação, 

relacionamento pessoal e interpessoal e todas as problemáticas e fases do 

desenvolvimento humano.  

Serão estabelecidos como necessários nesse serviço que a liberdade caminhe em 

conjunto com a responsabilidade, a qual se adquire através do conhecimento de pontos 

cotidianos e presentes no contexto do indivíduo em questão. Ou seja, formar crianças e 

 
1MARTINS, Rudnei Joaquim; GONCALVES, Teresinha Maria. Apropriação do espaço na pré-escola 

segundo a psicologia ambiental. Psicol. Soc.,  Belo Horizonte ,  v. 26, n. 3, p. 622-631,  Dec.  2014 .    
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adolescentes livres e sensíveis, com pensamento crítico e individual, capazes de lidar com 

obstáculos do dia a dia e de atuarem como cidadãos, e fazer isso através da interação 

orientador-usuário, onde ocorrerá a transformação através da problematização da 

realidade dos usuários. 

 

6.5.2. Oficinas Temáticas: 

As oficinas temáticas têm como objetivo despertar, orientar, promover, 

conscientizar de diversas formas sempre usando o lúdico, as dinâmicas, diversas 

modalidades de esportes, vários tipos de arte, entre outros, sempre contextualizadas com 

a realidade das crianças e adolescentes, pois serão atividades intencionais e planejadas, 

com objetivos e metas definidas coletivamente, que darão unidade às ações. Serão 

compostas por um conjunto de atividades diversificadas, mas articuladas entre si para que 

as metas e objetivos sejam alcançados.  

As oficinas percorrerão várias fases: identificação do tema, formulação do plano 

de ação, planejamento e execução das atividades, avaliação e disseminação de processos 

e resultados. Será uma proposta de intervenção pedagógica que possibilitará situações de 

aprendizagens reais e diversificadas, pois à medida que gera aprendizagens, possibilita 

que crianças e adolescentes se formem como sujeitos culturais, capazes de projetar 

intervenções pessoais e sociais.  

Todas as oficinas terão etapas nesse trabalho definidas, porém é preciso considerar 

que trabalhar com oficinas torna-se um processo dinâmico de construção de 

conhecimento e, como tal, não pode ser encarado como uma sucessão de atividades que 

vão sendo desenvolvidas linearmente até o produto final. Avaliações e planejamentos são 

uma constante em todo esse processo. 

Sendo assim, cuidar das relações, promover a livre expressão, demonstrar 

confiança na capacidade de realização das crianças e adolescentes é importante para criar 

um clima de colaboração e entusiasmo e fazer com que todos se sintam responsáveis pelo 

processo de aprendizagem.  

 

Canto Coral e Musicalização  

 

Com o objetivo de que a criança e o adolescente tenham contato direto com 

diversos ritmos e tipos de músicas, instrumentos variados, conheçam, entendam e sejam 

despertados para a música como arte, essa oficina será realizada periodicamente. 
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A música desperta a socialização, a comunicação, confiança, desinibição, e auxilia 

no processo de segurança emocional, colaboração, respeito mútuo e formação cidadã. É 

por isso que, Rosa (1990, p. 22-23)2, enfatiza que: A linguagem musical deve estar 

presente nas atividades [...] de expressão física, através de exercícios ginásticos, rítmicos, 

jogos, brinquedos e rodas cantadas, em que se desenvolve na criança a linguagem 

corporal, numa organização temporal, espacial e energética. A criança comunica-se 

principalmente através do corpo e, cantando, ela é ela mesma, ela é seu próprio 

instrumento. 

Os objetivos das oficinas de musicalização são trazer benefícios para as crianças 

e adolescentes, tais como: melhora do raciocínio e da lógica, desenvolvimento da 

disciplina, aumento da habilidade de socialização, aumento da concentração, melhora da 

coordenação motora, estímulo à sensibilidade musical e artística. 

Nas atividades com músicas, os usuários poderão experimentar e entrar em 

contato com a música através de diferentes vivências lúdicas. 

Serão realizadas diversas atividades tais como: roda de cantoria, as danças 

circulares, a experimentação e execução de instrumentos de percussão e a apreciação 

musical priorizando o ouvido ativo. São algumas das formas em que a linguagem musical 

é trabalhada de modo que as crianças/adolescentes interpretem, criem e apreciem a arte 

dos sons. Todas essas vivências poderão ser proporcionadas aos usuários tendo como base 

diferentes repertórios musicais. 

 

Contação de Histórias 

 

A contação de histórias é uma atividade fundamental que transmite conhecimentos 

e valores, sua atuação é decisiva na formação e no desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem e socialização. As histórias são uma maneira mais significativa que a 

humanidade encontrou para expressar experiências que, nas narrativas realistas, não 

acontecem. A contação de histórias, além de pertencer ao campo da educação e a área das 

ciências humanas, é uma atividade comunicativa. Por meio dela, os homens repassam 

costumes, tradições e valores capazes de estimular a formação do cidadão.  

Esta atividade está ligada diretamente ao imaginário infantil. O uso dessa 

ferramenta incentiva não somente a imaginação, mas também o gosto e o hábito da leitura; 

 
2 ROSA, Nereide Shilaro Santa. Educação Musical para 1ª a 4ª série. Editora Ática, 1990. 
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a ampliação do vocabulário, da narrativa e de sua cultura; o conjunto de elementos 

referenciais que proporcionarão o desenvolvimento do consciente e subconsciente do 

indivíduo, faz conexão entre o espaço íntimo (mundo interno) com o mundo social 

(mundo externo), resultando na formação de sua personalidade, seus valores e suas 

crenças. A capacidade de imaginar permite que o ser humano crie uma habilidade de 

entendimento e compreensão de histórias ficcionais, pois nossa vida apenas é entendida 

dentro de narrativas. 

Portanto, as oficinas tem por objetivo propiciar e facilitar o conhecimento, 

despertar a reflexão sobre o cotidiano da criança e adolescente, fortalecer os vínculos, 

trabalhar valores, estimular o processo criativo, despertar nos usuários o hábito de ouvir, 

despertar o prazer de ler, buscando sempre novas histórias e experiências preciosas para 

a vida. 

Também, ao ouvir ou ler uma história a criança/adolescente pode fazer associações das 

suas próprias vivências e esse processo de identificação com as situações encontradas nas 

histórias faz com que a criança e o adolescente desenvolvam meios de lidar com suas 

dificuldades, sentimentos e emoções, por exemplo. 

 

 

Esportes variados  

O esporte é um fenômeno cultural amplo, que envolve manifestações distintas 

entre si, manifestações que apresentam diferentes objetivos e impactos esperados. O 

esporte como lazer e condicionamento físico tem impacto na saúde, convivência e 

qualidade de vida. E o esporte para crianças e adolescentes, tem como objetivo o desafio 

de atender a todos, garantindo o direito previsto na legislação brasileira. Sabendo que 

cada pessoa tem aptidões diferentes, existe o esporte de acordo com o perfil, a expectativa 

e os objetivos.  

As pessoas têm, durante a vida, diferentes oportunidades e vivências do corpo em 

movimento, com o desenvolvimento de habilidades e capacidades físicas, cognitivas e 

socioafetivas, ou não, porque só se beneficia quem pratica.  

A OMS (Organização Mundial de Saúde) indica no mínimo 60 minutos de 

atividade motora para crianças e adolescentes, por semana, que pode ser dividida durante 

a rotina diária: jogar, brincar, realizar rotinas motoras simples e complexas; são muitas as 
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possibilidades. Essa é a carga de atividade semanal ideal para que se desenvolvam as 

bases motoras e atitudinais que contribuirão para que essas crianças e adolescentes se 

mantenham ativos, seja pelo desenvolvimento do hábito e do estilo de vida, seja pela 

formação motora qualificada, que lhes proporcionarão ferramentas para aproveitar todas 

as oportunidades e para se adaptar a cada ambiente e fase da vida.  

Sendo assim, a fim de melhorar o desenvolvimento motor, é de extrema 

importância que se pratique variadas atividades, para melhorar a articulação e o 

condicionamento físico. Essa diversidade também ajuda a criança/adolescente a encontrar 

algum esporte que ele goste, para continuar praticando no futuro. Tendo como foco 

promover o desenvolvimento de habilidades motoras gerais e direcionar a 

criança/adolescente para alguma atividade que ele se identifique. Exercícios que 

envolvam pular, correr, saltar, ajudam bastante nesse desenvolvimento da coordenação. 

Com a preocupação de variar as atividades até encontrar o mais adequado para cada um. 

Outro aspecto muito importante é o desenvolvimento social, intelectual, 

emocional, já que muitos destes esportes precisam da interação com outras 

crianças/adolescentes. É neste momento que eles desenvolvem relações e aprendem a 

conviver em grupo.  

 

Dança 

Com a finalidade de despertar e estimular a prática, sendo uma atividade coletiva 

e lúdica, acredita-se que a dança seja um instrumento de facilitação nos relacionamentos 

interpessoais, no desenvolvimento da autoestima, da autoconfiança e do senso de 

responsabilidade das crianças e adolescentes. Também proporciona benefícios físicos 

como: aumento da resistência corporal, estética, postura e flexibilidade; além de 

contribuir para o equilíbrio emocional dentro de um desenvolvimento de cada criança e 

adolescente como um todo.  

Diante da necessidade de se ter hábitos saudáveis de vida, a dança como prática 

de atividade física, também deve ser levada em consideração. A dança também auxilia 

nos aspectos psicossociais, fortalecendo comportamentos adequados nos demais 

contextos da sociedade. 
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“(...) Ela envolve música, som, ritmo, movimento, prazer, harmonia, intelecto, 

conhecimento, descoberta, formação pessoal e, sobretudo Educação para a vida;” 

(VERDERI, 2000)3. 

Dessa forma, através da oficina de dança trabalharemos a autoestima e trabalho 

em equipe, melhora da forma física e da agilidade contribuindo para um 

correto desenvolvimento dos usuários, sempre apresentando ritmos diferenciados e 

contextualizados, promovendo momentos de diversão para as crianças e adolescentes no 

momento da oficina. 

 

Teatro, expressão corporal e artística. 

 

Realizar as oficinas de teatro no dia a dia das crianças e adolescentes possibilita o 

desenvolvimento de que a criança e adolescente possam aprender a improvisar, 

desenvolver e melhorar a oralidade, a expressão corporal, a impostação de voz, aprender 

a se entrosar com as pessoas, desenvolver e melhorar o vocabulário, trabalhar o lado 

emocional, desenvolver e despertar as habilidades para as artes plásticas (pintura 

corporal, confecção de figurino e montagem de cenário), oportunizar a pesquisa, trabalhar 

a cidadania, religiosidade, ética, sentimentos, interdisciplinaridade e incentivar a leitura. 

Na realização de cenas diversas, as crianças e adolescentes poderão exercitar o 

“fazer de conta”, fingir, imaginar ser outro, criar situações diversas, etc. São atitudes 

essencialmente criadas pelo homem para desenvolver habilidades, capacidades e provir 

sua existência.  

Dessa maneira, as expressões artísticas são inúmeras entre as crianças e 

adolescentes e representam um canal muito importante de expressão de suas inquietações 

e propostas de mudança, por isso, devem ser valorizadas, pois abrem caminho para a 

discussão da diversidade, dos diferentes referenciais de cultura e de seus posicionamentos 

e elaboração de vivências dolorosas e ressignificação das mesmas. As oficinas de teatro 

visam maior interação entre os usuários, pois são eliminadas as barreiras frequentemente 

encontradas entre os grupos. 

Ao se identificar com os personagens, os usuários começam a entender mais sobre 

eles mesmos e passam a deter mais autoconhecimento, os usuários se sentirão mais livres 

para se expressar e para serem quem são. Com o desenvolvimento das habilidades de 

 
3 VERDERI, Érica. Dança na escola. Rio de Janeiro: Sprint, 2000 

https://soumamae.com.br/habilidades-motoras-grossas-criancas/
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atuação, canto, dança e assim por diante, vão tendo uma imagem cada vez mais positiva 

sobre si enquanto indivíduos. 

“Nosso objetivo na escola não é ter um aluno-autor, um aluno-pintor ou um aluno-

compositor, mas sim dar oportunidades a cada um de descobrir o mundo, a si próprio e a 

importância da arte na vida humana.” (REVERBEL, 1989)4. 

 

Artesanato 

 

 Essa oficina tem o objetivo de proporcionar às crianças e adolescentes 

experiências que cultivem o gosto pela arte e pela apreciação das manifestações artísticas 

e do artesanato, fomentando o desenvolvimento cultural na infância e adolescência e a 

ampliação dos referenciais artísticos e estéticos, com a participação de suas famílias e/ou 

responsáveis.  

O artesanato é uma forma de como sentir a vida, se sensibilizar diante do mundo, 

auxiliar o desenvolvimento humano, a arte para as crianças e adolescentes potencializa 

suas capacidades intelectuais, e auxilia na comunicação entre pais e filhos através dos 

desenhos, da pintura e artes manuais. 

Não será apenas para produzir, mas sim visando os resultados e ganhos para a 

vida, pois o mais importante são as experiências vividas em cada situação, cada processo 

que se constrói e o prazer consciente de usar os sentidos, experimentar suas capacidades, 

percepções, desejos, limites e superações. 

Dessa forma, a oficina visa mostrar a importância da arte no dia a dia dos usuários, 

as possibilidades que o artesanato proporciona na vida e na construção de uma sociedade 

que valorize as produções artísticas em geral, com um novo olhar, um olhar sensível capaz 

de deslumbrar-se e permitir novas leituras da produção humana. 

Além de possibilitar que o CCA seja um lugar de acesso às manifestações culturais 

e artísticas produzidas por eles mesmos, proporcionar às crianças e adolescentes 

experiências estéticas ricas como: cheiros, gostos, sons, temperaturas, texturas e imagens, 

estimular a imaginação, a criatividade e a expressão artística através das artes plásticas, 

visuais, decorativas e expressão musical e garantir espaço e tempo adequados para os 

processos de criação individuais e coletivos, priorizando a participação efetiva das 

famílias, aumentando o repertório de atividades artísticas e promover ações junto às 

 
4 REVERBEL, O. Um caminho do teatro na escola. Minas Gerais: Scipione, 1989. 

https://br.guiainfantil.com/aprendizagem/85-capacidades-e-habilidades-das-criancas-.html
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famílias e comunidade que possibilitem o acesso das crianças aos bens culturais, a arte e 

ao artesanato. 

 

Jogos lógicos e atividades lúdicas. 

O uso de jogos e atividades lúdicas é um dos meios para se chegar ao coletivo 

humano, onde as crianças e os adolescentes trabalham questões importantes de seu campo 

afetivo – medo, desejo, faz-de-conta; experimenta relações sociais como cooperação, 

competição, comando, subordinação e se desenvolve também intelectualmente. 

O jogo está muito ligado ao próprio funcionamento da inteligência: estratégias de 

ação, análise da situação, análise dos erros, lidar com perdas e ganhos, replanejar jogadas 

em função dos movimentos dos adversários, tudo isso é importante para o 

desenvolvimento das estruturas cognitivas. O jogo provoca conflitos internos, a 

necessidade de buscar soluções e é desses conflitos que o pensamento sai enriquecido, 

reestruturado e apto para lidar com novas transformações e frustrações. É preciso reavivar 

a memória das brincadeiras e, ao mesmo tempo, buscar aproximação com a cultura lúdica 

contemporânea. 

Levando em consideração a brincadeira e os jogos lógicos, sendo uma experiência 

livre para os usuários, deve ser vivenciada da melhor forma possível, pois é por ela e 

através dela que os usuários despertam suas habilidades mais preciosas para um bom 

desenvolvimento, que os conduzirão durante toda a sua vida.  

Pensando nisso os orientadores socioeducativos devem conhecer as brincadeiras 

sob uma perspectiva sociocultural, para, assim compreender os benefícios que as 

contribuições possibilitam no desenvolvimento das crianças e adolescentes. As atividades 

lúdicas estimulam a curiosidade, a iniciativa e a autoconfiança, proporcionam 

aprendizagem, desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e da 

atenção, aspectos indispensáveis à saúde e ao bom desempenho acadêmico.  

 

Rodas de Conversa 

Através da roda de conversa, os usuários passam a ter voz, são estimulados a se 

comunicar, se expressar, experimentar a autonomia e se colocar da maneira que se sentir 

melhor contextualizando e trazendo à tona muitas vezes, as demandas cotidianas, 

familiares, escolares, etc. Parte-se do pressuposto, de que a Roda de Conversa pode 
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auxiliar as crianças e adolescentes a tornarem-se mais críticos, participativos e 

equilibrados nas suas relações sociais.  

A roda de conversa constitui em um importante instrumento para que o orientador 

socioeducativo, levante os conhecimentos e experiências prévias das crianças e dos 

adolescentes em relação à vida, permitindo a eles, a expressão de suas ideias, o 

desenvolvimento da imaginação e da curiosidade, além de fomentar conceitos de 

democracia, respeito, valores, regras, cidadania e facilitar a análise de aspectos 

importantes do desenvolvimento, como a fala, a postura e a dicção.  

Por isso, esse momento, torna-se um importante mecanismo prático que integre o 

usuário de forma que este consiga participar, interagir e perceber as relações que 

envolvem a sua presença, enquanto integrante de uma sociedade, que o colocará a todo 

instante, e em contato direto e indireto com outros indivíduos, tendo assim, que aprender 

a se expressar, a ouvir, a compreender, respeitar e conviver com os demais.  

Sendo assim ao incluir as crianças e os adolescentes na prática da conversa, do 

debate, pretendemos contribuir para a formação de sujeitos críticos, participativos e 

autônomos, pois a autonomia é construída aos poucos. 

 

Sexualidade na Adolescência  

A adolescência é reconhecida como um período de mudanças físicas, emocionais 

e intelectuais, atravessadas por contextos culturais que ensejam diversas expressões do 

“ser adolescente”. É assim que a adolescência se revela também como um processo de 

construção sociocultural. 

As significativas mudanças no desenvolvimento físico, emocional e psicológico 

repercutem fortemente no comportamento do adolescente e trazem expectativas novas 

relacionadas à afetividade, à sexualidade e à necessidade de liberdade. A intensidade 

dessas descobertas leva a uma extrema valorização do convívio entre pares, na busca por 

um grupo onde se identifique, fazendo com que a sociabilidade ocupe posição central na 

vivência do adolescente.  

Grupos de amigos são espaços importantíssimos na busca de respostas para suas 

questões. As peculiaridades desse momento de vida têm sido quase sempre ignoradas e 

encaradas como um tabu pela sociedade e suas instituições – particularmente quando se 

trata de adolescentes da população de menor renda – reproduzindo a ideia de que é preciso 

acelerar a preparação dos adolescentes para a vida adulta. 



     Instituto Solid Rock Brasil 
CNPJ: 07.987.317 / 0001 – 02 

 

36 
 

 

A construção da identidade torna-se um processo particularmente crítico na 

adolescência. Percepção de diferentes modos de ser possibilitada pela ampliação da 

autonomia, pela maior circulação nos espaços de vida pública e pelo desenvolvimento da 

capacidade reflexiva afetam sua compreensão de mundo.  

O intenso fluxo de informações faz com que entrem em contato, e de alguma 

forma interajam, simultaneamente, com dimensões locais e globais, mesclando 

singularidades e universalidades. Muitos já assumem responsabilidades perante a família 

e para uma significativa parcela deste grupo, o término do 9º ano marca o encerramento 

da vida escolar, resultando em muita evasão. 

Garantir o acesso aos serviços das políticas sociais, proporcionar análise de 

situações cotidianas relativas à temática da sexualidade dos usuários adolescentes, além 

de experimentação de novos papéis e reconhecimento de potencialidades expressivas e 

relacionais, buscando soluções coletivas e individuais para as dificuldades apresentadas 

e auxiliando na construção de uma identidade subjetiva mais integrada e saudável será o 

papel do CCA. 

 

6.5.3. Projetos Complementares 

Culinária 

 

A intenção é trabalhar um tema essencial para a vida humana, que é a alimentação. 

Fazer deste momento algo prazeroso para os usuários, proporcionando que as crianças e 

adolescentes se divirtam ao cozinhar.  

A culinária é uma ótima opção para que os orientadores socioeducativos 

desenvolvam atividades de forma leve e agradável, que consiga facilmente interligar com 

todas as áreas de formação e desenvolvimento humano. Logo, cozinhar é uma eterna 

brincadeira. Uma prática que poderia fazer parte das propostas pedagógicas, pois os 

usuários têm um envolvimento muito grande, aprendem a se organizar e a respeitar os 

amigos no preparo da receita. O envolvimento é tão grande por saber que após terminar 

a receita eles irão saborear algo que foi feito por eles. 

Além do que, sabendo que o conhecimento que será adquirido, será 

gradativamente, através de experimentações e teorizações simples, assim, nosso objetivo 

será: propor atividades que propiciem a exploração de fatos cotidianos; enfatizar cuidados 

necessários com higiene e segurança no preparo dos alimentos; estimular o levantamento 

de hipóteses sobre os resultados que seriam obtidos; possibilitar o contato com a leitura 
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de rótulos e das receitas, ampliando o vocabulário e favorecendo o registro através de 

desenho e ou outras formas de arte; alertar para as necessidades de aproveitamento 

integral de alguns alimentos e reaproveitamento de embalagens e reciclagem do lixo, que 

serão feitas nas oficinas de artesanato. 

A infância é o melhor período para formar hábitos saudáveis. Os hábitos saudáveis 

aprendidos, poderão se perpetuar por toda a vida. Uma criança saudável tem muito mais 

chance, no futuro, de ser um adulto com saúde. A aceitação é determinada por fatores 

pessoais e ambientais, ou seja, quanto mais variedades são expostas, mais as crianças e 

adolescentes tendem a aceitar diferentes alimentos. A alimentação saudável deve ser 

introduzida e estimulada à criança/adolescente pelos benefícios que ela proporciona. A 

alimentação saudável deve fazer sentido para a criança e adolescente gerando uma melhor 

aceitação aos alimentos oferecidos. 

O CCA será um excelente espaço para contextualizar o desenvolvimento das 

potencialidades dos usuários, pois as crianças e adolescentes terão experiências que lhes 

apontam sucessos e fracassos, compartilham sentimentos, melhorias na convivência com 

os outros, com as regras, lidam com situações e problemas diversos.  

 

Horta, com plantio e cuidado das plantas 

 

            Conhecendo os aspectos históricos, sociais e culturais das crianças e adolescentes 

que serão recebidos pela instituição, fica clara a importância de explorar temas ligados à 

educação ambiental e alimentar, uma vez que a comunidade sofre com falta de 

infraestrutura adequada, dispondo de poucas áreas públicas destinadas ao lazer e nenhuma 

área de proteção ambiental. O outro fato reside na promoção da qualidade nutricional das 

crianças/adolescentes, visto que cerca de 40% é suprida pela alimentação fornecida na 

instituição. 

Com o intuito de promover uma melhoria de conhecimento e estímulo de consumo 

de alimentos, como por exemplo: hortaliças e temperos frescos, que mesmo sendo muito 

nutritivos, costumam ser os campeões de rejeição pelas crianças e adolescentes, faremos 

uma horta colaborativa e comunitária, onde os usuários plantarão e cuidarão de suas 

mudas diariamente, como uma alternativa de unir o lúdico à saúde e cuidado com o meio 

ambiente, até que se possa colher e confeccionar pratos ou consumir de maneira in natura 

os vegetais que foram cultivados por eles.  
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Por meio dessa atividade, os alimentos poderão ser introduzidos na alimentação 

no dia a dia dos usuários, fará com que as crianças/adolescentes participem das ações de 

conscientização alimentar e não fiquem como meros espectadores, aprendendo também 

acerca da importância da higienização desses alimentos.  

Portanto, as crianças e os adolescentes serão estimulados, através de 

questionamentos sobre a atividade de plantio, cuidado diário, colheita e confecção de 

pratos, e a importância dos cuidados com a horta, o impacto ambiental e a extrema 

importância da preservação da natureza em geral como fonte esgotável de recursos. Outro 

fator é de que a horta viva irá possibilitar o contato direto dos usuários com o meio 

ambiente, e ensinará as crianças e adolescentes o valor da alimentação saudável que, 

geralmente é uma tarefa árdua para os pais. Será uma maneira de ensinar a importância 

de uma boa alimentação. 

 

 

6.6. Forma de monitoramento e avaliação dos resultados 

 

Serão utilizados para monitorar o desenvolvimento do serviço, as listas de 

presença diária, relatórios de refeições servidas, relatórios de desenvolvimento das 

atividades diárias e mensais, listas de presença nos encontros com as famílias e/ou 

responsáveis, relatório de visita técnica, relatório de execução da parceria. Pesquisas de 

satisfação tanto das crianças, adolescentes, familiares e/ou responsáveis serão feitas 

bimestralmente.    

 
 

6.7. Demonstração de metodologia do trabalho social com famílias 

 

Utilizaremos a “metodologia participativa” onde os usuários e as famílias e/ou 

responsáveis atendidos serão atuantes diretos na construção e elaboração dos 

planejamentos de acordo com as demandas.  Esta dimensão possibilitará o 

desenvolvimento de autonomia e de fortalecimento da função protetiva das famílias 

usuárias, proporcionando e fortalecendo o convívio ou a vivência familiar e comunitária, 

garantindo o acesso às redes setoriais e socioassistenciais. 

 

6.7.1 Encontro Mensal com Pais e/ou Responsáveis:      

 Através de estratégias com palestras, oficinas, reuniões e confraternizações, 

promoveremos espaços de conscientização do papel da família e da importância dos 
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vínculos familiares. Promoveremos o alinhamento do tema proposto para os usuários no 

dia a dia do CCA com os responsáveis deles, fazendo com que haja uma continuidade em 

casa do que lhes é passado no serviço. Proporcionaremos espaços de sensibilização e 

aprendizagens referente as relações entre pais e filhos, fortalecendo seu papel protetivo e 

daremos acolhidas, além de incentivos a participação ativa das família no trabalho com 

seus filhos, em conjunto ao CCA. 

 

6.7.2 Projeto de Mobilização Comunitária 

 

Cumprindo o papel de fortalecer os vínculos dos usuários do serviço com a 

comunidade, faz-se necessário criar espaços de mobilização dos moradores para se 

unirem visando resolver juntos os problemas do entorno. Atividades para criar estratégias 

e caminhos para resolução dos problemas através do compartilhamento de vivências e 

responsabilidades diante dos desafios.  

 

6.7.3 Festas, Apresentações Culturais e Passeio. 

 

Na convivência social com os usuários do serviço, serão ofertadas atividades 

como Festa de Confraternização, com apresentação das oficinas e celebração de datas 

comemorativas, além de passeios culturais em outros ambientes, dentro ou fora do bairro, 

pois, são excelentes oportunidades para a exploração da cidade, para estreitar e melhorar 

o convívio social, contribuindo de forma lúdica e atrativa para a construção de 

conhecimento das crianças e adolescentes; além de ampliar os horizontes conhecidos 

trazendo opções de novas possibilidades. 

 

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

Rede Socioassistencial local e Políticas Públicas setoriais, no âmbito territorial 

 

É fundamental não perder de vista o caráter preventivo e proativo desse serviço 

que, como os demais serviços de Proteção Social Básica, antecipa-se às situações de 

desproteção familiar e àquelas constatadas no âmbito público, oferecendo aos usuários, 

alternativas emancipatórias para enfrentamento da vulnerabilidade social.  

Compartilhar ações preventivas junto ao CRAS de referência, objetivando o 

acesso da garantia dos direitos violados, articulação com a rede de serviço 

socioassistencial como: Saúde mental CAPS Infância e Juventude Vila Maria e CAPS  

Adulto Santana e com as unidades básicas de saúde Jardim Julieta, Jardim Brasil e Vila 
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Sabrina e também com as escolas que compõe a nossa área de abrangência, serviços 

estes nos quais encontramos apoio para discutir, encaminhar casos, se fazendo 

necessário o vínculo do serviço com CRAS Vila Medeiros, CREAS Vila Maria/Vila 

Guilherme, Conselho Tutelar da Sub Prefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme, Centro 

de Defesa e Convivência da Mulher “ Mariás”, pois são serviços que atendem situação 

de extrema vulnerabilidade. Na medida em que acessamos a rede, daremos visibilidade 

às necessidades dos usuários. 

Nessa direção, o SCFV promove:  

• Processos de valorização/reconhecimento, estratégia que considera as 

questões e os problemas do outro como procedentes e legítimos. Escuta: 

estratégia que cria ambiência e segurança, interesse, etc. - para que os 

usuários relatem ou partilhem suas experiências.  

• Produção coletiva: estratégia que estimula à construção de relações 

horizontais – de igualdade, a realização compartilhada, a colaboração. 

Exercício de escolhas: estratégia que fomenta a responsabilidade e a 

reflexão sobre as motivações e interesses envolvidos no ato de escolher.  

• Tomada de decisão sobre a própria vida e de seu grupo: estratégia que 

desenvolve a capacidade de responsabilizar-se, de negociar, de compor, de 

rever e de assumir uma escolha.  

• Diálogo para a resolução de conflitos e divergências: estratégia que 

favorece o aprendizado e o exercício de um conjunto de habilidades e 

capacidades de compartilhamento e engajamento nos processos resolutivos 

ou restaurativos.  

• Reconhecimento de limites e possibilidades das situações vividas: 

estratégia que objetiva analisar as situações vividas e explorar variações de 

escolha, de interesse, de conduta, de atitude, de entendimento do outro.  

• Experiências de escolha e decisão coletivas: estratégia que cria e induz 

atitudes mais cooperativas a partir da análise da situação, explicitação de 

desejos, medos e interesses; negociação, composição, revisão de 

posicionamentos e capacidade de adiar realizações individuais.  

• Reconhecimento e nomeação das emoções nas situações vividas: estratégia 

que permite aprender e ter domínio sobre os sentimentos e afetações, de 
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modo a enfrentar situações que disparam sentimentos intensos e negativos 

em indivíduos ou grupos.  

• Reconhecimento e admiração da diferença: estratégia que permite exercitar 

situações protegidas em que as desigualdades e diversidades podem ser 

analisadas e problematizadas, permitindo que características, condições e 

escolhas sejam tomados em sua raiz de diferença e não a partir de um juízo 

de valor hegemônico. 

 

Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de Renda 

A implantação do Protocolo de Gestão Integrada é uma estratégia importante para 

o enfrentamento das vulnerabilidades sociais apresentadas pelas famílias em maior 

situação de risco social e pessoal. O Protocolo define o público prioritário da ação do 

CRAS na articulação com a rede socioassistencial parceira, que são: as famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa-Família que não estão cumprindo as condicionalidades; 

as famílias beneficiárias do Programa Bolsa-Família com crianças retiradas do Trabalho 

Infantil e as famílias cujos membros são beneficiários do Benefício de Prestação 

Continuada – BPC Idoso ou Deficiente. 

Como ela se apresenta no serviço CCA: 

“O acompanhamento familiar consiste no desenvolvimento de 

intervenções desenvolvidas em serviços continuados, com 

objetivos estabelecidos, que possibilita à família o acesso a um 

espaço onde possa refletir sobre sua realidade, construir novos 

projetos de vida e transformar suas relações – sejam elas 

familiares ou comunitárias (BRASIL, 2009, p. 20)5.” 

Ao realizar ações socioeducativas de atendimento as famílias em gestão integrada, 

que de acordo com o SUAS são as famílias prioritárias para o atendimento simultâneo de 

benefícios e serviços, o CCA deverá pautar-se no conceito de atendimento utilizado no 

PAIF: 

“Designa-se atendimento a participação das famílias, ou de seus 

membros, nas ações de acolhida, ações particularizadas, oficinas 

 
5 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Protocolo de Gestão Integrada de 

Serviços, Benefícios e Transferência de Renda no Âmbito do Sistema Único de Assistência Social SUAS 

na Resolução nº 7/2009 da Comissão Intergestores Tripartite. Brasília-DF, 2009. 
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com famílias, ações comunitárias e encaminhamentos das 

famílias beneficiárias do Programa de Transferência de Renda 

Bolsa Família, em descumprimento ou não de condicionalidades, 

famílias beneficiárias do PETI e as famílias com crianças 

beneficiárias do BPC.” (Orientações técnicas sobre o PAIF – vol. 

2 – MDS/2012)6. 

Cabe, ainda, ao CCA realizar a articulação com a rede de serviços sociais do seu 

território para o acesso prioritário destas famílias, a fim de que o acesso não se restrinja 

apenas à política de assistência social, mas seja ampliado para as demais políticas sociais, 

como preconiza o SUAS. 

Fluxos e procedimentos: 

 

➢ Famílias Beneficiárias do PBF (Programa Bolsa Família) em 

descumprimento de condicionalidades: 

• Receber do CRAS listagem de beneficiários em situação de descumprimento de 

condicionalidades residentes em seu território e identificar os usuários; 

• Orientar as famílias sobre as condicionalidades do PBF e, quando necessário, 

encaminhá-las ao CRAS, para proceder à regularização do mesmo; 

• Realizar visita domiciliar quando ocorrer a ausência do usuário ao serviço por 

três dias consecutivos e sem justificativa, informando ao gestor de parceria do serviço, 

qual foi a vulnerabilidade identificada; 

• Encaminhar ao gestor de parceria, o Relatório Mensal dos Usuários de Famílias 

Beneficiárias do PBF em Descumprimento de Condicionalidades, com informações sobre 

as famílias que foram orientadas e estão sendo acompanhadas pelo CCA, até o segundo 

dia útil de cada mês, a fim de que o gestor de parceria realize o registro do 

acompanhamento no sistema SICON. 

 

➢ Famílias Beneficiárias do PETI (Programa de Erradicação ao Trabalho 

Infantil): 

O CCA deverá seguir os procedimentos estabelecidos no Plano de Ação para a 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil na Cidade de São Paulo - Protocolo IV 

(abril, 2011). Segundo este Plano de Ação, toda demanda do PETI será encaminhada pelo 

 
6 http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Orientacoes_PAIF_2.pdf 
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CRAS ao CCA, que deverá fazer a inclusão imediata da criança e/ou adolescente, uma 

vez que se trata de situação de risco social e pessoal. 

O CCA é o responsável pelo atendimento e acompanhamento da 

criança/adolescente em situação de trabalho infantil e sua família. Quando da ocorrência 

de situações como: duas faltas sem justificativa no CCA; descumprimento de 

condicionalidades; indícios de maus-tratos; negligência; e outras situações que 

configurem violação de direitos, o serviço deverá fazer visita domiciliar à família e, em 

seguida, comunicar ao gestor de parceria, sobre o ocorrido. 

Além dessas ações e, segundo o fluxo estabelecido no Protocolo PETI nº IV, o 

serviço deverá fazer a pactuação do Plano de Desenvolvimento Familiar com a família 

do usuário e validá-lo junto ao gestor de parceria e ainda: 

• Organizar o Prontuário da criança/adolescente, conforme especificado no 

Protocolo PETI; 

• Registrar as atividades socioeducativas com as crianças/adolescentes e suas 

famílias; 

• Articular, quando necessário, com a rede de serviços do território (ex.: escola, 

saúde etc.); 

• Encaminhar para o Gestor de Parceria do serviço as informações sobre a 

frequência e registro das atividades no Relatório Mensal dos Usuários de Famílias/PETI, 

até o segundo dia útil de cada mês. 

• Cabe ao gestor de parceria registrar no SISPETI a frequência mensal da criança 

e/ou adolescente inserido no serviço. 

 

➢ BPC – Benefício de Prestação Continuada 

As famílias que tenham filhos com deficiência, que estejam matriculados no CCA, 

deverão participar de atendimentos individualizados com a equipe de profissionais do 

CCA, no mínimo uma vez a cada bimestre. O objetivo é possibilitar um espaço de troca 

de informações sobre o desempenho da criança/adolescente no CCA, na escola e nas 

atividades terapêuticas na área da saúde (quando ocorrer), a fim de subsidiar o trabalho 

do orientador socioeducativo com a criança/adolescente e o trabalho de referência e 

contrarreferência com as demais políticas públicas presentes no território. 

É importante ressaltar, ainda, que o CCA deverá solicitar à família que mantenha 

o cadastro do BPC sempre atualizado. 
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Em síntese, a Gestão Integrada é uma importante estratégia para a superação e ou 

diminuição das vulnerabilidades sociais. Nesse sentido, o acompanhamento das famílias 

em gestão integrada no CCA se constitui em ação privilegiada para oportunizar o 

fortalecimento da função protetiva dessas famílias. 

 
  
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: 

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

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

 

SCFV – CCA Vila Medeiros – 120 vagas 
 

CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos 

CARGO (Descrever individualmente) Formação 
CARGA 

HORÁRIA 

Gerente de Serviços II Nível Superior 40 h/semanal 

Assistente Técnico II Nível Superior 40 h/semanal 

Orientador Socioeducativo  Ensino Médio 40 h/semanal 

Orientador Socioeducativo  Ensino Médio 40 h/semanal 

Cozinheiro  Ensino Fundamental 40 h/semanal 

Agente Operacional - Cozinha  Alfabetizado 40 h/semanal 

Agente Operacional - Limpeza  Alfabetizado 40 h/semanal 

QUANTIDADE DE TRABALHADORES CLT: 07 

 

 

QUADRO DE OFICINAS 

Vagas Horas Oficina Mensal 

120 16 h 

 
 

6.9.2. Especificar a distribuição dos profissionais para a operacionalização e 

gestão do serviço para a garantia dos resultados e metas propostas 
 

Gerente de Serviço Il 

Perfil: 

Escolaridade de nível superior com experiência de atuação e/ou gestão em 

programas, projetos ou serviços socioassistenciais voltados à área da criança/adolescente, 

com prioridade no âmbito da Política da Assistência Social. 

Atribuições: 



     Instituto Solid Rock Brasil 
CNPJ: 07.987.317 / 0001 – 02 

 

45 
 

 

• Coordenar a elaboração do planejamento semestral e sua execução mensal em 

conjunto com a equipe técnica, levando em conta a legislação vigente e as 

necessidades dos usuários do serviço e de suas famílias; 

• Organizar e monitorar as atividades conforme planejamento; 

• Articular com o CRAS a inclusão/matrícula/desligamento das 

crianças/adolescentes no serviço (conforme as formas de acesso estabelecidas na 

Portaria nº 46/SMADS/2010); 

• Pesquisar e visitar os recursos socioassistenciais e das demais políticas do 

território; 

• Monitorar os encaminhamentos à rede socioassistencial e demais serviços 

públicos; 

• Articular com CRAS/CREAS e demais serviços da rede socioassistencial visando 

à qualificação dos encaminhamentos da criança/adolescente/família; 

• Promover articulações e parcerias com as redes sociais presentes no território; 

• Responsabilizar-se pela gestão administrativa, que compreende os instrumentais 

de controles técnicos e financeiros, documentação legal pertinente à prestação do 

serviço, relatório mensal de usuários de famílias em descumprimento de 

condicionalidades, PETI e BPC; 

• Requisitar à Organização Social o material e/ou o equipamento necessário para o 

desenvolvimento do trabalho; 

• Administrar a distribuição do material do escritório, do material pedagógico, de 

limpeza e alimentação; 

• Participar do processo seletivo dos funcionários, com o acompanhamento da 

supervisão técnica; 

• Avaliar o desempenho dos funcionários; 

• Promover reuniões de avaliação de atividades, em conjunto com a equipe técnica, 

para manutenção ou redirecionamento delas; 

• Receber, avaliar e encaminhar sugestões dos usuários sobre as atividades do 

serviço; 

• Emitir relatórios quando solicitado; 

• Encaminhar a DEMES e o relatório mensal das ações desenvolvidas para o 

supervisor técnico do CRAS; 
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• Apresentar, mensalmente, os comprovantes fiscais de prestação de contas, 

Conciliação de Conta Corrente e Conta Poupança, DEAFIN para a SAS/UPC; 

• Elaborar com a equipe técnica do CRAS o cronograma de visitas domiciliares para 

a inclusão das crianças e adolescentes no serviço e/ou em situações que se fizerem 

necessárias; 

• Planejar, em conjunto com os profissionais da cozinha, a execução do cardápio, 

conforme as normatizações de SMADS. 

 

Assistente Técnico II 

Perfil: 

Escolaridade de nível superior, preferencialmente com formação em Serviço 

Social, para o desenvolvimento do trabalho com as famílias, com conhecimento e/ou 

experiência comprovada na área da infância e adolescência. 

Atribuições: 

• Participar da elaboração do planejamento semestral e mensal levando em conta a 

legislação vigente e as necessidades dos usuários do serviço; 

• Registrar as atividades relacionadas à sua atuação; 

• Participar da elaboração do cronograma de realização de visitas domiciliares, para 

a inclusão das crianças e adolescentes no serviço, para as famílias beneficiárias do 

PBF que não estão cumprindo com as condicionalidades ou em outras situações 

que se fizerem necessárias; 

• Encaminhar ao Técnico Supervisor do CRAS, até o segundo dia útil do mês, o 

Relatório Mensal dos usuários de famílias beneficiárias do PBF em 

descumprimento de condicionalidades; 

• Realizar entrevista com famílias de crianças e adolescentes e avaliar a 

possibilidade da inclusão nos Programas de Transferência de Renda; 

• Realizar visita domiciliar às crianças/adolescentes/famílias, quando necessário; 

• Elaborar relatório, quando houver abandono ou afastamento do usuário do CCA; 

• Orientar e encaminhar para o CRAS, rede socioassistencial e demais serviços 

públicos as crianças, adolescentes e/ou seus familiares; 

• Informar e discutir com os usuários e suas famílias os direitos socioassistenciais e 

o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, sensibilizando-os para a 

identificação de situações de risco; 
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• Realizar mensalmente reunião com os familiares das crianças/adolescentes para 

discussão de temas relevantes; 

• Orientar, encaminhar e auxiliar na obtenção de documentos quando necessário; 

• Acolher, identificar, elaborar e encaminhar relatório para o CRAS/CREAS sobre 

situações de risco, suspeita de violência, abandono, maus-tratos, negligência, 

abuso sexual contra a criança/adolescente, consumo de drogas e gravidez; 

• Discutir em reuniões da equipe técnica os casos que necessitem providências; 

• Pesquisar e visitar os recursos socioassistenciais e demais políticas públicas do 

território; 

• Elaborar o controle de frequências diário e mensal dos usuários; 

• Elaborar controle diário e mensal das atividades sociais e grupais que desenvolve; 

• Responsabilizar-se pela referência e contrarreferência no atendimento dos 

usuários; 

• Monitorar e avaliar as atividades/oficinas junto aos usuários e orientadores 

socioeducativos; 

• Participar de reuniões de avaliação das atividades (para manutenção ou 

redirecionamento das mesmas); 

• Substituir o gerente do serviço quando designado por este. 

 

Orientador Socioeducativo 

Perfil:  

Escolaridade de nível médio, preferencialmente com experiência comprovada na 

área criança/adolescente, em programas ou projetos sociais prioritariamente, no âmbito 

da Política de Assistência Social. 

Atribuições: 

• Orientar e acompanhar os usuários de acordo com a programação e orientação 

técnica estabelecida; 

• Participar do planejamento, implantação e execução das atividades do serviço; 

• Zelar pela ordem das salas e do material utilizado nas atividades socioeducativas; 

• Controlar a frequência dos usuários na execução das atividades internas e 

externas; 
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• Informar ao gerente/assistente técnico sobre situações que indiquem alteração no 

comportamento dos usuários como: suspeita de violência, abandono, maus tratos, 

negligência e abuso sexual, gravidez e consumo de drogas; 

• Receber e encaminhar ao gerente sugestões dos usuários sobre as atividades do 

serviço; 

• Participar de atividades de capacitação, planejamento, sistematização e avaliação 

em conjunto com a equipe técnica; 

• Auxiliar na organização e coordenação das atividades socioeducativas, 

objetivando promover e qualificar o convívio social entre os usuários e sua 

convivência comunitária. 

 

Cozinheiro 

Perfil: 

Escolaridade de nível fundamental, preferencialmente com experiência 

comprovada na área. 

Atribuições: 

• Organizar e controlar todas as ações pertinentes à elaboração das refeições, em 

acordo a legislação vigente e sob a supervisão do gerente; 

• Distribuir as tarefas referentes ao pré-preparo e preparo das refeições entre seus 

auxiliares; 

• Realizar a preparação das refeições, segundo o cardápio planejado a partir do 

esquema alimentar proposto por SMADS; 

• Trabalhar adequadamente com os materiais e os equipamentos mantendo-os 

sempre em boas condições de uso; 

• Manter a organização, o armazenamento, o controle, a higiene e a limpeza da 

cozinha e das dependências em geral; 

• Participar do planejamento/avaliação das atividades socioeducativas na 

perspectiva da elaboração de um cardápio que, balanceado e norteado por 

parâmetros técnicos nutricionais, contemple a participação das 

crianças/adolescentes nesta ação.  

 

Agente Operacional – Cozinha/Limpeza Geral 

Perfil: 
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Alfabetizado 

Atribuições na cozinha: 

• Auxiliar o cozinheiro na elaboração do cardápio do dia; 

• Executar as tarefas de pré-preparo e de preparo de refeições a ele designadas; 

executar e manter a higiene, limpeza e arrumação dos ambientes relacionados à 

cozinha, tais como refeitório e despensa, entre outros; 

• Trabalhar adequadamente com os materiais e os equipamentos e mantendo-os 

sempre em boas condições de uso. 

 

Atribuições na limpeza geral: 

• Executar e manter serviços de higienização, limpeza e arrumação nos ambientes 

do serviço; 

• Zelar e vigiar o espaço físico do serviço, quando necessário. 

 

O Instituto Solid Rock Brasil facilitará a participação dos funcionários às 

capacitações promovidas por ESPASO/SMADS e ainda reuniões mensais visando 

promover a leitura a fim de desenvolver o protagonismo dos atores envolvidos na 

prestação do serviço socioassistencial.  

 

Seleção  

A capacitação continuada, bem como o processo de seleção de nossos 

profissionais se dará em parceria com a SAS/MG–CRAS Vila Medeiros, 

SMADS/Coordenadoria de Proteção Social Básica dos profissionais, através de grupos 

de estudo e discussão de casos, supervisão e registro das experiências. 

A gestão do conhecimento é um conjunto de estratégias para criar, adquirir e 

compartilhar atividades de conhecimento, bem como estabelecer fluxos que garantam 

a informação necessária a fim de auxiliar na geração de ideias, soluções de problemas 

e tomadas de decisão. 

Assim, prezaremos pelo princípio de que a capacitação de nossos profissionais 

seja realizada em conformidade com as diretrizes da NOB-RH/SUAS, de forma: 

✓ Sistemática e continuada: por meio da elaboração e implementação de planos 

anuais de capacitação; 

✓ Sustentável: com a provisão de recursos financeiros, humanos, tecnológicos e 
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materiais adequados; 

✓ Participativa: com o envolvimento de diversos atores; 

✓ Nacionalizada: com a definição de conteúdo mínimo, respeitando as diversidades 

e especificidades; 

✓ Descentralizada: executada de forma regionalizada, considerando as 

características geográficas dessas regiões, Estados e municípios. 

✓ Avaliada e monitorada: com suporte de um sistema informatizado e com garantia 

do controle social. 

Para operacionalizar o processo de formação, além de relatório e indicações para 

leitura, estabeleceremos um dia por mês de pausa nas atividades, para todos os 

profissionais atuantes no serviço com os objetivos principais: 

✓ Oportunizar o aprofundamento de conhecimentos e habilidades técnicas da 

Política Nacional de Assistência Social; 

✓ Formação para o planejamento, gestão, execução, monitoramento e avaliação; 

✓ Promover a discussão e o debate sobre temas relevantes à Assistência Social no 

Brasil; 

✓ Possibilitar um maior reconhecimento do território de atuação; 

✓ Promover a leitura e discussão dos relatórios preenchidos mensalmente a fim de 

desenvolver o protagonismo dos atores envolvidos na prestação do serviço 

socioassistencial; 

✓ Discussão de casos. 

✓ Promover capacitação e melhorar a qualificação de cada funcionário. 

 

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

 

Oficineiro  

Perfil: 

Escolaridade de nível médio ou superior, com habilidades e conhecimentos 

específicos, obtidos ou não via educação formal, que possam ser usados em formato de 

oficinas; com experiência comprovada de no mínimo 1 ano em programas ou projetos 

sociais. 

Atribuições: 
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• Elaborar material com informações sobre a oficina a ser oferecida, detalhando os 

objetivos e metodologias a serem utilizadas; 

• Desenvolver a oficina de forma adequada ao segmento atendido pelo serviço; 

• Organizar o espaço antes e após a atividade; 

• Avaliar as atividades com os usuários e equipe técnica; 

• Elaborar relatório sobre os resultados das oficinas, para avaliação e aperfeiçoamento. 

 
 

7.    INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

Conforme constam nos artigos 115 a 117 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 

 

Conforme constam nos artigos 115 a 117 da Instrução Normativa 

03/SMADS/2018, com redação alterada pela IN 01/SMADS/2019, 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, além de outros específicos eventualmente previstos na norma de tipificação 

do serviço ou descrição do projeto: 

 

1. Dimensão: Estrutura física e administrativa  

 

Indicadores/Parâmetros: 

 

1.1. Cômodos e mobiliários estão sendo utilizados no semestre conforme o aprovado no 

Plano de Trabalho  
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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. 
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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. 

 

2. Dimensão: Serviços, processos ou atividades 

 

Indicadores/Parâmetros: 

 

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

/ 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% 
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• 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 

• 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:  
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• 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:  



     Instituto Solid Rock Brasil 
CNPJ: 07.987.317 / 0001 – 02 

 

56 
 

 

• 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; 
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• SUFICIENTE: aprovação da execução do objeto. 

• SUPERIOR: aprovação da execução do objeto. 

 

§ 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. 

 
 

Data: 22/01/2021 
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ANEXO ÚNICO 

 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA 

 

1. Descrição de receitas expressa pelo valor do convênio (De acordo com o valor 

informado no INSTRUMENTAL PARA INSTALAÇÃO DE PARCERIA POR 

TERMO DE COLABORAÇÃO) 

 

Valor Mensal Valor Anual 
Valor Total da 

Parceria 

44.639,98 535.679,76 2.678.398,80 

 
Obs.:  O valor mensal é sem a isenção da cota patronal de INSS 

 

1.1. Valor mensal (de acordo com isenção ou não da OSC), incluindo aluguel e IPTU, 

quando for caso:  

R$ 44.639,98 + valor aluguel mensal + valor IPTU mensal conforme imóvel locado para 

esse fim. 

 

1.2. Valor Anual ou do período (valor mensal x quantidade de meses no exercício):  

R$ 535.679,76 + valor aluguel anual + valor IPTU anual conforme imóvel locado para 

esse fim. 

 

1.3. Valor Total da Parceria (valor mensal x 60 meses ou quantidade de meses se 

inferior a 60):  

R$ 2.678.398,80 + valor do aluguel 60 meses + valor do IPTU 60 meses conforme imóvel 

locado para esse fim. 

 

2. Descrição de despesas dos custos diretos e indiretos  

O valor de Aluguel e IPTU deverão ser acrescidos à PRD – Previsão de Receitas e 

Despesas apresentado abaixo de acordo com o imóvel locado, conforme estipulado no 

edital. 
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PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD 
  

SAS MG 

NOME DA OSC INSTITUTO SOLID ROCK BRASIL 

NOME FANTASIA CCA SOLID ROCK BRASIL - III 

TIPOLOGIA SCFV 

EDITAL 266 / SMADS / 2020 

Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO   

Nº TERMO DE COLABORAÇÃO   

  

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL X   

OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL     

OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E 
PIS     

  

RECEITAS 

  

VALOR MENSAL DE REPASSE 44.639,98 

VALOR DE IPTU   

VALOR DE ALUGUEL   

TOTAL DO REPASSE MENSAL  44.639,98 

  

CONTRAPARTIDAS 

TIPO VALOR 

Valor de Contrapartida em BENS 40.019,80 

Valor de Contrapartida em SERVIÇOS 0,00 

Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS 0,00 

  

DESPESAS 

  

  MROSC   

ITENS DE DESPESAS (LDO) CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO TOTAL 

Remun.Pessoal e Encargos 
Relacionados 24.675,07 0,00 24.675,07 

Outras Despesas (incluir valor mensal de 

IPTU) 19.221,91 743,00 19.964,91 

VALOR MENSAL 43.896,98 743,00 44.639,98 

Aluguel de imóvel 0,00 0,00 0,00 

TOTAL MENSAL DE DESPESA 43.896,98 743,00 44.639,98 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

  

Previsão das Despesas por Custos 

  

C
U

ST
O

S 
D

IR
ET

O
S 

CODIGO DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA VR. ESTIMADO 

RE - 1.1 RECURSOS HUMANOS 15.096,93 

RE - 1.2 REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS - 16 HORAS 600,00 

RE - 1.3 ENCARGOS SOCIAIS - 37,90% 5.721,74 

RE - 1.5 FUNDO PROVISIONADO - 21,57% 3.256,41 

OD - 2.3 ALIMENTAÇÃO 8.900,00 

OD - 2.4 MATERIAL PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO 2.600,00 

OD - 2.13 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 500,00 

OD - 2.14 MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE 400,00 

OD - 2.15 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 2.305,00 

OD - 2.17 MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL 1.200,00 

OD - 2.18 MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS PERMANENTES 500,00 

OD - 2.20 CONCESSIONÁRIAS 2.766,91 

OD - 2.22 OUTRAS DESPESAS (TFE, Exames Admissionais, 
Demissionais e Periódicos de funcionários, etc) 50,00 

  TOTAL 43.896,98 
Obsevações: 

1  - O CODIGO = "RE" quando tratar-se de "Remuneração de Recursos Humanos e Encargos Relacionados"; "OD" quando tratar-se de 
"Outras Despesas" e "AL" quando tratar-se de "Aluguel" de imóvel 

2 - DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018. 

  

C
U

ST
O

S 
IN

D
IR

ET
O

S CODIGO DESCREVER OS ITENS  VR. ESTIMADO 

OD CONTABILIDADE 743,00 

      

      

  TOTAL 743,00 
Obsevações: 

1  - O CODIGO = "RE" quando tratar-se de "Remuneração de Recursos Humanos e Encargos Relacionados"; "OD" quando tratar-se de 
"Outras Despesas" e "AL" quando tratar-se de "Aluguel" de imóvel 

2 - DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018. 
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Os pagamentos deverão ser realizados prioritariamente na conta bancária de 

titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços ou através de operação bancária 

eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final. 

Nas hipóteses em que houver impossibilidade de pagamento mediante 

transferência eletrônica, em caráter excepcional e devidamente demonstrado, poderá 

haver a possibilidade de pagamento em cheque ou de saque na conta bancária específica 

da parceria para pagamento em espécie. 

 

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

cada despesa rateada) 

3.1. Tipo da despesa (custo direto ou indireto): não haverá rateio 

3.2. Descrição da(s) despesa(s): não haverá rateio 

3.3. Unidades envolvidas: não haverá rateio 

3.4. Valor total da despesa: não haverá rateio 

3.5. Valor do rateio por unidade: não haverá rateio 

3.6. Memória de cálculo utilizado para o rateio: não haverá rateio 

 

4. Opção por Verba de Implantação (nos termos dos artigos 104 a 108 da Instrução 

Normativa 03/SMADS/2018, com redação alterada pela IN 01/SMADS/2019 

4.1  (     ) não solicitarei verba de implantação 

4.2 ( X ) solicitarei verba de implantação no valor estimado de R$ 5.000,00 (Cinco 

Mil Reais) 

A verba de implantação poderá ser utilizada na compra inicial de alimentação, material 

pedagógico, material de higiene e limpeza, material de escritório e utensílios de 

cozinha necessários ao serviço CCA. 
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5. Contrapartidas 

DEMONSTRATIVO DE CONTRAPARTIDAS 

SAS MG 

Tipologia SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS 

Nome Fantasia CCA SOLID ROCK BRASIL - III (Unidade Vila Medeiros) 

Edital 266 / SMADS / 2020 

Nº. Processo de Celebração   

Nº. Processo de Prestação de 
Contas *** 

Nº. Termo de Colaboração *** 

  

Contrapartida de Bens 

Descrição de Cada Ítem 
Unidade de 

Medida Quantidade 
Vr. 

Unitário Vr. Total 

Aparelho de Som Unidade 1 1.500,00 1.500,00 

Aquecedor de Alimentos Unidade 1 1.800,00 1.800,00 

Armário  Unidade 3 850,00 2.550,00 

Batedeira Unidade 1 1.890,00 1.890,00 

Bebedouro ou Filtro Unidade 1 1.000,00 1.000,00 

Cadeira Escritório/Secretaria Unidade 2 200,00 400,00 

Caixa de Som Unidade 1 750,00 750,00 

Cortador de Frios Unidade 1 1.500,00 1.500,00 

CPU Unidade 2 1.500,00 3.000,00 

Fogão Unidade 1 1.500,00 1.500,00 

Freezer Unidade 1 3.400,00 3.400,00 

Geladeira Unidade 1 4.000,00 4.000,00 

Impressora Unidade 1 450,00 450,00 

Liquidificador Unidade 1 600,00 600,00 

Máquina Fotográfica Unidade 1 1.000,00 1.000,00 

Mesa de Atividades Unidade 5 600,00 3.000,00 

Mesa de Escritório Unidade 4 400,00 1.600,00 

Monitor Unidade 2 400,00 800,00 

Mouse Unidade 2 15,00 30,00 

Notebook/Tablet Unidade 1 3.000,00 3.000,00 

Projetor/Data Show Unidade 1 2.500,00 2.500,00 

Teclado Unidade 2 24,90 49,80 

TV Unidade 1 3.000,00 3.000,00 

Vídeo Game Unidade 1 700,00 700,00 

Total     40.019,80 

 
 
 
 
 
 
 






