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ANEXO I  

PLANO DE TRABALHO 

1 – DADOS DO SERVIÇO 

1.1. Tipo de Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 

Adolescentes - SAICA 

1.2. Modalidade (quando for o caso): Não se aplica 

1.3. Nome Fantasia: Lar de Maria de Nazaré III 

1.4. Capacidade de atendimento: 15 vagas 

1.5. Nº total de vagas: 15 vagas 

1.6. Local de instalação doserviço:Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme. 

1.7. Área de abrangência:no âmbito da Supervisão de Assistência Social de Vila Ma-

ria/Vila Guilherme – SAS MG. 

 

 

2– IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

2.1. Nome da OSC: Instituto Novos Horizontes 

2.2. CNPJ: 11.204.981/0001-05 

2.3. Endereço completo: Rua André Luiz de Almeida, 1354, sala 4B, Jardim Cinco de 

Julho, São Mateus/SP 

2.4. CEP: 03953-085 

2.5. Telefone: 2768-2560 

2.6. E-mail: contato@projetonovoshorizontes.org.br 

2.7. Site: www.institutonovoshorizontes.org.br 

2.8. Nome do(a) Presidente da OSC: Maria Sabrina Bueno de Andrade Saad 

2.8.1. CPF: 264.307.308-83 

2.8.2. RG: 20.653.797-9 SSP/SP 

2.8.3. Endereço completo: Rua Guihei Vatanabe, 175, apto. 61, Vila Progredior, São 

Paulo, SP, CEP 05617-140. 

2.8.4. E-mail pessoal da presidente: sabrinasaad@uol.com.br 

 

 

 

 

 



   Instituto Novos Horizontes 
CNPJ: 11.204.981/0001-05 CMDCA 1363/11 

COMAS 985/2012 CRCE 1487/2013 

SEDS 788/2013 SMADS 26.557 

CEBAS 71000.034670/2018-13 

_____________________________________________________________________________________ 

Rua André de Almeida, 1354, sala 4B, Jardim Cinco de Julho, CEP 03953-085 São Mateus/SP 

Telefone: 2768-2560 

www.institutonovoshorizontes.org.br 

 contato@institutonovoshorizontes.org.br  

 

3 

 

 

 

 

3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA(Demonstrar o 

nexo entre as atividades e as metas a serem atingidas)  

 

Constitui objetivo da celebração da presente parceria a conjugação de esforços e re-

cursos, para assegurar direitos socioassistenciais para crianças e adolescentes de 0 a 

17 anos e 11 meses em situação de risco pessoal e social e de abandono, acolhendo, 

garantindo proteção integral, reduzindo a ocorrência de risco, seu agravamento ou sua 

reincidência, que demandaram esta modalidade de atendimento; buscando restabele-

cer vínculos familiares e comunitários, salvo determinação judicial em contrário; pos-

sibilitando a convivência comunitária. 

 
Sendo assim, os Serviços de acolhimento são responsáveis por prover às Crianças e 

aos Adolescentes acolhidos todos os seus direitos fundamentais, utilizando todos os 

recursos oferecidos pelas políticas públicas para zelar por sua integridade física e 

emocional, conforme apresentado nas metas da proposta. 

 
Enquanto o Acolhimento for necessário é fundamental ofertar um espaço de proteção 

e de cuidados facilitadores do desenvolvimento, de modo a oferecer: desenvolvimento 

integral, superação de vivencias de separação e violência, proporcionar e resinificar 

histórias de vida, fortalecimento da cidadania, autonomia e inserção social.  

 

A decisão do afastamento da Criança e do Adolescentes do convívio familiar é de ex-

clusiva competência da Justiça da Infância e Juventude, conforme previsto no artigo 

101 do ECA. Isso significa que, durante o período em que permanecem acolhidos, em 

caráter provisório e excepcional, atendendo a situações de abandono ou afastamento 

do convívio, as Crianças e Adolescentes ficam legalmente sob a guarda do responsá-

vel pelo SAICA, devendo seu atendimento ser acompanhado pelas autoridades com-

petentes, com atenção especial para a garantia de todos os direitos que lhes são asse-

gurados na legislação brasileira, inclusive aquele referente à convivência familiar e 

comunitária.  

 

Observando a excepcionalidade das situações em que uma Criança ou Adolescente 

ameaçados de morte, o SAICA deverá acolher tendo em vista a necessidade de man-
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tê–lo em local distinto de seu território de origem a fim de resguardar sua integridade 

física, mantendo sigilo e respeitando as normativas legais. 

 

 

4 – DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E PARÂMETROS PARA 

AFERIÇÃO DE SEU CUMPRIMENTO (No mínimo em conformidade com o descri-

to a seguir, baseado no artigo 116 da InstruçãoNormativa 03/SMADS/2018, com re-

dação alterada pela IN 01/SMADS/2019. 

 

Dimensão Forma de Cum-

primento das 

Metas 

Parâmetros para aferição de seu cumprimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-Dimensão 

Estrutura Física e 

Administrativa 

 

1.1. Cômodos e 

mobiliários estão sen-

doutilizados no semes-

treconforme o aprova-

do noPlano de Traba-

lho. 

-se em descon-

formidadecom o previsto no Plano de Trabalho, afetando o desenvolvi-

mento dasatividades 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. 

-se de acordo com o 

previsto no Plano de Trabalho. 

-se para além do apro-

vadono Plano de Trabalho, com provisões adicionais com potencial para 

impactar positivamente sobre as atividades desenvolvidas. 

 

1.2. Disponibilidade de 

materiais e artigos 

socioeducativos, peda-

gógicos, lúdicos e 

esportivos para realiza-

ção das atividades, bem 

como de insumos que 

garantam as ofertas 

específicas da tipologia 

do serviço, previstos no 

Plano de Trabalho. 

 

 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.  INSATISFA-

TÓRIO: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e 

esportivos, bem como insumos referentes a ofertas específicas, encon-

tram-se em desconformidade com o previsto no Plano de Trabalho, mas 

isso não afeta o desenvolvimento das atividades do serviço.  SUFICI-

ENTE: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e es-

portivos, bem como insumos referentes a ofertas específicas, encontram-

se em conformidade com o previsto no Plano de Trabalho.  SUPERI-

OR: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esporti-

vos, 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 mobi-

liários se encontram em 

perfeitas condições de 

uso. 

 

-se em condições 

deuso inadequadas, afetando o desenvolvimento das atividades do servi-

ço. 

am-se em condi-

çõesde uso inadequadas, mas isso não afeta o desenvolvimento das 

atividades do serviço. 

-se em perfeitas 

condições de uso. 

-se em perfeitas condi-

çõesde uso, com implantação de sistema de avaliação periódica do grau 

de satisfação do usuário. 

 

 

Dimensão Forma de Cum-

primento das 

Metas 

Parâmetros para aferição de seu cumprimento 

 

 

 

 

2. Dimensão: 

Serviços, proces-

sos ou atividades 

 

2.1. Percentual de 

Relatórios, Prontuários, 

Plano de Desenvolvi-

mento do Usuário- 

PDU (usuários da PSB) 

/ Plano Individual de 

Atendimento - PIA 

(usuários da PSE) / 

Plano de Desenvolvi-

mento Familiar - PDF 

elaborados ou atualiza-

dos no semestre. 

 

 

 

os usuários com relatórios e 

prontuários elaborados ou atualizados no semestre; 

 

relatórios e prontuários elaborados ou atualizados no semestre; 

 

prontuários elaborados ou atualizados no semestre; 

 

elaborados ou atualizados no semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Número de usuá-

rios atendidos / capaci-

dade parceirizada do 

serviço 

 

 

 INSUFICIENTE: Inferior a 70%  INSATISFATÓRIO: 70% a 80%  

 SUFICIENTE: Entre 81% e 90%  SUPERIOR: Maior que 90% 

 

 

3.2. Cardápio elabora-

do nos termos do Ma-

nual Prático de Ali-

mentação da SMADS e 

com participação dos 

usuários do serviço. 

 

 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 for-

mulação, com implantação de sistema de avaliação periódica do grau de 

satisfação do usuário. 
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3. Dimensão: 

Produtos ou Re-

sultados 

 

 

3.3. Execução das 

atividades previstas no 

Plano de Ação Semes-

tral, compreendendo 

todas as suas dimen-

sões. 

 

 

 INSUFICIENTE: Realização de menos de 70% das atividades previstas 

no Plano de Ação Semestral. 

 INSATISFATÓRIO: Realização de 70% a 80% das atividades previs-

tas 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 apura-

ção da satisfação dos 

usuários do serviço e 

de canais de participa-

ção dos usuários na 

elaboração do Plano de 

Ação. 

 

 

dos usuários do serviço ou de participação dos usuários na 

elaboração do Plano de Ação implantado 

 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 

a 

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; 

 

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 Huma-

nos 

 

4.1. Percentual de 

profissionais que parti-

ciparam de ao menos 

uma capacitação/ atua-

lização de conhecimen-

to no semestre, oferta-

da pela OSC, pela 

SMADS ou outras 

instituições. 

 

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 semes-

tre  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 me-

nos uma capacitação/ atualização de conhecimento no semestre partici-

param. 

 

4.2. Adequação da 

força de trabalho, no 

semestre, ao quadro de 

recursos humanos 

previsto na legislação 

concernente à tipifica-

ção 

 

-se em 

desacordo ao previsto na legislação, havendo déficit de 

mais de 01 funcionário em quantidade e/ou qualificação 

exigida. 

-se em 

desacordo ao previsto na legislação, havendo um déficit 

de 01 funcionário em quantidade e/ou qualificação 

exigida. 

-se completo em 

relação ao definido pela legislação, ou incompleto mas 

dentro do prazo legalmente previsto para substituições. 

 estabelecida na  

tipificação.  
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Parágrafo único - Serão atribuídos pontos por cada parâmetro, no se-

guinte padrão: 

* “0” para NÃO SE APLICA 

* “1” para INSUFICIENTE; 

* “2” para INSATISFATÓRIO; 

* “3” para SUFICIENTE; 

* “4” para SUPERIOR. 

 

 

5- FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS 

Dimensão Forma de Cumprimento das Metas 

 

 
 

1-DIMENSÃO 

Estrutura Física e 

Administrativa 

 

 

1.1. Os cômodos e mobiliários serão utilizados no semestre conforme o aprovado no 

Plano de Trabalho. 

1.2 Disponibilizaremos materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esporti-

vos para realização das atividades, bem como de insumos que assegurar as ofertas específi-

cas da tipologia do serviço previstas no Plano de Trabalho. 

1.3 Manteremos os cômodos e mobiliários em perfeitas condições de uso, através de conser-

vação, manutenção e reposição dos mobiliários, disponibilizados pela SMADS. 

 

2. Dimensão: 

Serviços, proces-

sos ou atividades 

 

2.1 Registraremos os serviços, processos ou atividades em Relatórios, Prontuários, Plano 

Individual de Atendimento - PIA elaborados e atualizados no semestre. 

 

 

 

 

 

 

3. Dimensão: 

Produtos ou re-

sultados 

 

3.1 Registraremos o número de usuários atendidos / capacidade parceirizada do serviço por 

meio de atualização diária e registro dos usuários no SISA Atendimento, Prontuários, PIA, 

Evolução Diária em instrumentais próprios e/ou disponibilizados pela SMADS. 

 

3.2 O Cardápio será elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS, 

com a participação dos usuários do serviço. 

 

3.3 Executaremos das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, 

compreendendo todas as suas dimensões. 

3.4 Implantação de mecanismos de apuração da satisfação dos usuários do serviço e de ca-

nais de participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação (Caixa de Avaliação e 

Sugestões, Roda de Conversa, Assembleias, Atendimento Individual e em grupo). 
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4. Dimensão: 

Recursos huma-

nos 

 

 

4.1 Relatório com percentual de profissionais que participaram de ao menos uma capacita-

ção/ atualização de conhecimento no semestre, ofertada pela OSC, pela SMADS ou outras 

instituições. 

 
4.2 Adequaremos a força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto 

na legislação concernente à tipificação. 

 

6 – DETALHAMENTO DA PROPOSTA  

 

6.1. Público alvo: Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses.  

 

6.2. Informações das instalações a serem utilizadas: O serviço será executado em i-

móvel a ser locado com repasse de recursos disponibilizado pela SMADS na área de 

abrangência da subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme ou em imóvel locado pela 

SMADS.  

 

O serviço deverá ser executado em imóvel com características residenciais, contendo: 

sala de estar, sala de jantar; cozinha, lavanderia, banheiros, 4 dormitórios (mínimo), 

despensa e área externa, sala para equipe técnica, brinquedoteca, sala dos orientado-

res. 

 

Acessibilidade em todos os ambientes, banco de dados de seus usuários e da rede de 

serviços do território, computador com configuração que comporte sistemas de dados 

e provedor de internet de banda larga. 

 

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

e diretrizes nacionais – LOAS, PNAS, SUAS, TIPIFICAÇÃO NACIONAL, PRO-

TOCOLOS DE GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS, BENEFÍCIOS DE 

TRANSFERÊCIA DE RENDA 

 

A vinculação da ação do presente convênio tomará como base os Artigos 92 e 93 da 

lei Federal n0 8.069/90 – Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, na Lei Federal n0 

12.010/09, no Plano Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Ado-
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lescentes da Resolução Conjunta CONANDA/CNAS nº01/09 e Resolução Conjunta 

nº 002 de 2014 – CMDCA e COMAS/SP, Portaria SMADS nº 63, de 28 de novembro 

de 2017, Lei Federal 13.019/2014, do Decreto Municipal nº 57.575/2016 e da Portaria 

55/SMADS/2017. 

 

Assim, toda a ação desenvolvida pelo Serviço está pautada no cumprimento das dire-

trizes do Plano Municipal de Assistência Social– PLAS-SP e diretrizes nacionais co-

mo Lei Orgânica de assistência Social (LOAS), Política Nacional de Assistência So-

cial (PNAS), Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Tipificação Nacional, 

Protocolos de gestão Integrada de serviços, Benefícios de Transferência de Renda. 

 

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

Por determinação do Poder Judiciário ou por requisição do Conselho Tutelar, sendo 

que neste último caso a autoridade competente deverá ser comunicada conforme pre-

visto no art. 93 do ECA  

 

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

evidenciar as estratégias de atuação para alcance das metas:  

 

A metodologia de trabalho será baseada, principalmente, nos princípios estabelecidos 

no (inciso IV do artigo 92 do ECA) e nas obrigações (se necessário) do artigo 94 do 

ECA. A equipe de funcionários estabelecerão com as crianças e adolescentes 

conforme suas idades e condições; as atividades, as regras e os limites da convivência 

no SAICA. As crianças e adolescentes serão encaminhadas aos programas sociais, 

bem como terão atividades internas diversificadas que possibilitem sua socialização, 

seu desenvolvimento psicossocial que enriqueçam o seu universo cultural.  

 

O SAICA buscará parcerias com rede de serviços da comunidade, conforme 

planejado e estabelecido em conjunto com a equipe técnica de CRAS/CREASVila 

Maria/Vila Guilherme. 

O desacolhimento ou retorno a família por determinação do Poder Judiciário (Vara da 

Infância e Juventude), será de forma participativa com a Rede, Equipe Técnica do 

Serviço, Família e/ou Responsável legal, Supervisão Técnica e Conselho Tutelar.  

 

Atendimento personalizado e em pequenos grupos 

 

O Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes oferecerá 

atendimento personalizado, em pequenos grupos (conforme inciso IV do artigo 92 do 
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ECA) que garantirá a convivência de ambos os sexos e a preservação do vínculo entre 

irmãos.  

 

As crianças e os adolescentes com deficiência ou necessidades específicas de saúde 

serão atendidos conjuntamente com crianças e adolescentes que não apresentam essas 

demandas, garantindo-se um atendimento integrado e evitando-se a segregação. 

Nestes casos, será observado a adaptação do espaço físico, de modo a garantir a 

acessibilidade e a qualificação dos profissionais.  

 

O espaço físico do serviço será aconchegante, seguro e organizado de modo a 

favorecer a interação entre as crianças e os adolescentes, oferecendo espaços para a 

realização de desenvolvimento de atividades (lúdicas e educativas), tarefas escolares 

(dever de casa) e para a guarda de objetos pessoais, os quais serão todos 

individualizados com identificação dos nomes das crianças e adolescentes.  

 

A construção da rotina diária do serviço será elaborada com a participação das 

crianças e dos adolescentes através de rodas de conversas, considerando idade e 

condições, assim como, a discussão das regras e dos limites de convivência.  

 

As regras da casa e limites de convivência serão apresentadas e discutidas com a 

participação dos envolvidos, para que as crianças e os adolescentes compreendam a 

sua natureza, modo e as razões pelas quais foram estabelecidos.  

 

A cada ação a ser desenvolvida é essencial que se tenha uma intencionalidade clara e 

definida. As situações de banho, refeição, serão aproveitadas para o desenvolvimento 

dos hábitos de saúde e higiene corporal.  

 

Serão proporcionadas atividades lúdicas, culturais, de lazer e educativas, dentro e fora 

do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. As atividades 

realizadas estarão em consonância com o desejo, interesse e necessidades das crianças 

e dos adolescentes, observando-se a garantia da oportunidade de poderem manifestar-

se, opinar e serem acolhidas em suas expressões e singularidades, valorizando suas 

experiências.  

 

Ambiente e cuidados facilitadores do desenvolvimento 

 

As ações, o ambiente oferecido pelo Serviço de Acolhimento Institucional para 

Crianças e Adolescentes e a participação efetiva na vida da comunidade local 
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contribuirá para:  

I. O desenvolvimento da criança e do adolescente;  

II. a reparação de vivências de separação/violência e a apropriação de sua his-

tória;  

III. a construção do PIA (criança, adolescente e família) que tenha como objeti-

vo principal o retorno da criança e/ou do adolescente à sua família de ori-

gem/extensa.  

Acolhida e projeto político pedagógico 

 

De modo a possibilitar a oferta de um atendimento inclusivo e de qualidade no 

SAICA, elaboraremos junto com as crianças, adolescentes, equipe de funcionários, 

um projeto político–pedagógico (PPP) que oriente as ações cotidianas, em 

consonância com as diretrizes legais, e de acordo, com a Resolução Conjunta nº. 

01/09 CNAS/CONANDA e observado as competências da intersetoriariedade 

conforme (RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 1 DE 2010 CMDCA E COMAS – SP).  

 

O direito à convivência familiar e comunitária 

 

 Observância incondicional aos eixos estruturantes de matricialidade sócio fami-

liar e territorial; (previstos no Plano Nacional de Assistência Social - PNAS e 

no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária- PNCFC); 

 Estratégias para a preservação dos vínculos familiares e comunitários no coti-

diano institucional (prioritariamente família de origem/extensa);  

 As atribuições/trabalho com as famílias no processo de reintegração familiar 

com acompanhamento contínuo durante o acolhimento e pós-reintegração em 

prazo legal determinado pelo Poder Judiciário;  

 A relação com a comunidade, com os órgãos do Sistema de Garantia de Direi-

tos – SGD e com as políticas sociais locais.  

Entende-se como família natural, nos termos do artigo 25 do ECA, a comunidade 

formada pelos pais ou qualquer deles e descendentes. Embora o Estatuto não se 

utilize expressamente do termo família extensa, entende-se como aquele que 

inclui, além dos parentes e agregados, todas as demais pessoas que tenham relação 

de afinidade ou de afetividade com o núcleo familiar natural, como se depreende 
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do texto do artigo 28, parágrafo 2º (ECA) não exigindo que as pessoas residam no 

mesmo domicílio. (Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária).  

 

Toda ação/trabalho a ser realizado com as famílias partirá do pressuposto de que 

para a família: prevenir, proteger, promover e incluir seus membros é necessário, 

em primeiro lugar, garantir condições de sustentabilidade para tal. 

 

 

Para tanto, o Instituto Novos Horizontes conta com uma rede de apoiadores 

dispostos a contribuir ativamente na reestruturação dessas famílias, sejam elas, 

famílias nucleares ou extensas, para que assim elas tenham condições de 

reintegrarem novamente a criança e/ou o adolescente ao convívio familiar. 

 

O Instituto Novos Horizontes acredita e apoia firmemente o ideal de que o 

fortalecimento, tanto econômico como social das famílias de nucleares e/ou 

extensas, juntamente com o trabalho efetivo dos técnicos do Serviço de 

Acolhimento, podem contribuir ativamente para a diminuição no número de 

crianças abrigadas.    

 

Para tanto, serão desencadeadas estratégias de atenção sócio familiar (Apropriação 

familiar) que levam em conta a singularidade, a vulnerabilidade no contexto 

social, além dos recursos simbólicos e afetivos de cada uma das famílias. Será 

ainda considerada a disponibilidade para transformar o seu cotidiano e dar conta 

de suas atribuições, visando o fortalecimento do grupo familiar para o exercício de 

suas funções de proteção, ao lado de sua auto-organização e conquista de 

autonomia (Política Nacional de Assistência Social).  

 

Serão adotados os seguintes instrumentais de trabalho com as famílias: entrevistas, 

visitas domiciliares, grupos, reuniões inter e multidisciplinar, reconhecimento dos 

recursos do território e apropriação dos mesmos pelas famílias, articulação e 

comunicação permanente com os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e com 

as políticas sociais locais.  

 

Articulação com o SAS/CRAS/CREAS 

 

Manteremos estreita articulação com SAS/CRAS/CREAS local para que este 

proceda o atendimento às famílias das crianças e adolescentes acolhidos, 
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oferecendo condições para a superação das vulnerabilidades sociais que 

culminaram na medida de proteção de acolhimento. Ainda, em casos excepcionais 

em que as crianças e adolescentes não estejam em medida de proteção no território 

de moradia de suas famílias, o CRAS/CREAS local deverá articular-se com o 

CRAS/CREAS da região de moradia das famílias, para que este proceda ao 

atendimento, encaminhamento, acompanhamento e articulação com as outras 

políticas sociais, objetivando a garantia do direito à convivência familiar e 

comunitária (reordenamento).  

 

Registros 

 

 Prontuários, relatórios e documentação;  

 Importância do registro como base para construção do Plano Individual de 

Atendimento (PIA).  

 

O serviço manterá atualizados os registros dos dados de cada criança/adolescente e de 

sua família, organizados na forma de prontuários, bem como manter a Autoridade 

Judiciária informada sobre todos os casos atendidos. Manteremos ainda, comunicação 

permanente com a Vara da Infância e da Juventude, enviando relatórios periódicos 

que possam subsidiar o acompanhamento da situação jurídico-familiar de cada 

criança/adolescente acolhidos, com vistas à reintegração familiar ou encaminhamento 

para família substituta, quando este se mostrar necessária. Os relatórios devem 

contemplar as ações realizadas para a preservação dos vínculos familiares e 

comunitários e para o processo de reintegração familiar, assim como, o Plano 

Individual de Atendimento (PIA).  

 

6.6. Forma de monitoramento e avaliação dos resultados 

 

O serviço apresentará relatório mensal demonstrando o atendimento prestado, com os 

aspectos quantitativos e qualitativos, considerados, respectivamente, a capacidade e o 

número de beneficiários, bem como os resultados alcançados na implementação dos 

serviços, denominado DEMES – Declaração Mensal da Execução do Serviço Sócio 

Assistencial e utilizará os instrumentais determinados pela SMADS/SAS/CREAS:  

 

• Supervisões Técnica de CREAS/SAS/SMADS;  

• DEMES – Declaração Mensal da Execução do Serviço Sócio Assistencial;  

• Instrumentais determinados pela SMADS/SAS/CREAS;  

• Indicadores de avaliação do serviço; 



   Instituto Novos Horizontes 
CNPJ: 11.204.981/0001-05 CMDCA 1363/11 

COMAS 985/2012 CRCE 1487/2013 

SEDS 788/2013 SMADS 26.557 

CEBAS 71000.034670/2018-13 

_____________________________________________________________________________________ 

Rua André de Almeida, 1354, sala 4B, Jardim Cinco de Julho, CEP 03953-085 São Mateus/SP 

Telefone: 2768-2560 

www.institutonovoshorizontes.org.br 

 contato@institutonovoshorizontes.org.br  

 

14 

• Ficha de Inscrição – Dados de identificação das crianças e adolescentes acolhidas, 

inscrição, matrícula, desligamento do serviço, composição familiar e demandas 

apresentadas.  

• Cronograma Semanal de Atividades – Quadro das atividades socioeducativas 

desenvolvidas na semana com as crianças e adolescente contendo: dia da semana; 

grupo participante; horário e tipo de atividade.  

• Relatório Mensal de Atividades – Resumo qualitativo das atividades 

socioeducativas internas e externas com as crianças, adolescentes e famílias 

acolhidas.  

 

Indicadores de avaliação do serviço 

 

Fonte: Declaração Mensal de Execução do Serviço 

 

Percentual de crianças e adolescentes desligados pelo retorno à família de 

origem/extensa ou família substituta durante o semestre. 

Meta 25% 

 

Percentual médio de crianças e adolescentes de 6 à 17 anos que frequentam a rede 

pública de educação durante os meses do trimestre. 

Meta 100% 

 

Percentual médio de adolescentes (15 à 17 anos) realizando cursos e/ou atividades 

profissionalizantes e/ou de preparação para o Mundo do trabalho no trimestre. 

Meta 100% 

 

Percentual médio de crianças e adolescentes, sem restrição judicial, que receberam 

visita familiar (nuclear e/ou extensa) durante o trimestre. 

Meta 100% 

 

Percentual médio de famílias de crianças e adolescentes (nuclear e/ou extensa) 

acompanhadas durante o trimestre. 

Meta 100% 

 

Percentual de famílias de crianças/adolescentes ingressantes no trimestre com perfil 

para PTR encaminhadas para os programas de transferência de renda no período. 

Meta 100% 
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Número de atividades externas de natureza socioeducativa/lazer realizadas com as 

crianças e adolescentes durante o trimestre. 

Meta 3 ou mais (deverá ser realizada ao menos uma atividade externa por mês). 

 

Percentual de famílias de usuários, beneficiárias de PTR, que não cumpriram 

condicionalidades dos programas de transferência de renda durante o trimestre. 

Meta 0% 

 

6.7. Demonstração de metodologia do trabalho social com famílias 

 

O trabalho com as famílias será realizado conforme metodologia prevista no 

documento “Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento para Crianças e 

adolescentes (OT, 2009)”aprovado pela resolução conjunta nº 01 de 18 de junho de 

2009 do CONANDA e CNAS. 

 

Conforme OT, p. 38 e 37 o acompanhamento realizado com a família deve contribuir 

para: 

 

 A acolhida da família, a compreensão de sua dinâmica de funcionamento, valo-

res e cultura;  

 A conscientização por parte da família de sua importância para a Criança e ao 

Adolescente e das decisões definitivas que podem vir a ser tomadas por parte 

da Justiça, baseadas no fato da Criança e do Adolescente serem destinatários de 

direitos;  

 A compreensão das estratégias de sobrevivência adotadas pela família e das di-

ficuldades encontradas para prestar cuidados à Criança e ao Adolescente e para 

ter acesso às políticas públicas;  

 A reflexão por parte da família acerca de suas responsabilidades, de sua dinâ-

mica de relacionamento intrafamiliar e de padrões de relacionamentos que vio-

lem direitos;  

 O desenvolvimento de novas estratégias para a resolução de conflitos;  O for-

talecimento da autoestima e das competências da família, de modo a estimular 

sua resiliência, ou seja, o aprendizado com a experiência e a possibilidade de 

superação dos desafios;  
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 O fortalecimento da autonomia, tanto do ponto de vista socioeconômico, quan-

to do ponto de vista emocional, para a construção de possibilidades que viabili-

zem a retomada do convívio com a Criança e ao Adolescente;  

 O fortalecimento das redes sociais de apoio da família;  

 O fortalecimento das alternativas para gerar renda e para garantir a sobrevivên-

cia da família.  

 

O acompanhamento das famílias é de comando da equipe técnica, que é composta 

por, no mínimo, Assistente Social e Psicóloga. Porém a realização do trabalho com as 

famílias é de responsabilidade de todos os colaboradores, cada um dentro de suas 

atribuições.  

 

Cada profissional da equipe técnica tem em geral as mesmas atribuições, salvo pelas 

especificidades inerentes a cada profissão. Para otimizar o fluxo dos atendimentos, 

registros e demais ações, nos organizaremos da seguinte forma:  

1- cada técnica será tida como referência para alguns casos, divididos igualmente. 

Ser referência de um caso, significa que coordenará as ações relativas a aquele 

acolhido/família/rede. Por exemplo, elaborar relatórios e PIAs, solicitar senha 

online e acompanhar o processo, articular com os Serviços da rede que aten-

dem a família, comunicar a gerente sobre necessidade de providenciar docu-

mentos, preencher o SISA, programar e agendar os atendimentos e visitas com 

as famílias, acompanhar os depósitos bancários em caso de pensões, etc.  

2- a coordenação das ações será da Técnica de referência, porém os estudos, ava-

liações, planejamento de intervenções, etc., serão realizados por ambas as Téc-

nicas, que podem produzir um único relatório, mas com parecer individual. 

3- Os atendimentos individuais, visitas domiciliares e outras intervenções serão 

realizados por ambas as Técnicas sempre que necessário para melhor avaliação 

e encaminhamento da situação.  

Abaixo estão descritas as principais técnicas utilizadas para intervenções e as formas 

de registros.  

 

Informativo de acolhimento: Os acolhimentos emergenciais devem ser 

comunicados à autoridade judiciária competente em 24 horas (ECA, art. 93).  
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Estudo Diagnóstico Pós Acolhimento (Estudo Social): realizado nas situações 

em que o acolhimento ocorreu sem estudo diagnóstico prévio, a fim de avaliar a 

necessidade da medida ou possibilidade de imediata reintegração (OT, p. 31). A 

elaboração deste estudo supõe a realização anterior de entrevista com o acolhido, 

seus familiares e/ou rede de apoio, visita domiciliar, articulação com os Serviços 

de referência da família, etc. Deve ser enviado junto com o Plano Individual de 

Atendimento, ou seja, entre 30 e 45 dias após o acolhimento. Pode conter uma  

 

continuação enviada posteriormente a fim de completar maiores avaliações 

posteriores.  

 

Plano de Atendimento Individual e Familiar (PIA ou PAIF): consta 

informações sobre o acolhido; sua situação escolar, de saúde, formação 

complementar, autonomia, entre outros. Também constam a situação dos 

familiares/comunidade e da rede de Serviços, pontuando quais as necessidades da 

família e em quais Serviços são atendidos. Constam os compromissos da família, 

do acolhido e as ações de cada Serviço com prazos a serem realizadas. Para 

elaborar o PIA, além de ouvir o acolhido, seus familiares e os Serviços de 

referência da família, também são ouvidos os Orientadores Socioeducativos que 

contribuem com as observações referente ao acolhido.  

 

Os compromissos familiares que constam no PIA envolvem também a 

participação em atividades escolares como reuniões de pais/responsáveis, festas, 

acompanhar atendimentos médicos, frequência e a qualidade das visitas realizadas 

ao acolhido, momento em que é direcionado a realizar atividades com o acolhido 

(auxiliar no banho, cuidados, alimentação, acompanhar atividades escolares, etc.). 

Objetivo é promover a preservação dos vínculos familiares e a responsabilização 

parental. Essas atividades entre as famílias e acolhidos são 

acompanhadas/direcionadas pelas técnicas e orientadores.  

 

Estudo de caso: reflexão coletiva que deve partir das informações disponíveis 

sobre a família e incluir resultados das intervenções realizadas (OT, 37). 

Internamente é realizado com equipe técnica e orientadores socioeducativas, com 

periodicidade semanal. Em nível de articulação é realizado com a rede de 

Serviços, a periodicidade dependerá de casa situação e deverá ser estabelecida 

com os demais Serviços.  

 

Devolutivas: Trata-se de informar a família sobre a opinião técnica emitida na 
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avaliação. Também é o momento em que a própria família apresenta sua avaliação 

sobre a situação, suas propostas, etc. É parte da construção do PIA, onde são 

colocadas e acordadas as responsabilidades dos familiares e os prazos para 

cumpri-las. Este acordo é reduzido a termo e assinado.  

 

Entrevista individual e familiar: permite avaliar a expectativa da família quanto 

à reintegração familiar e elaborar conjuntamente o plano de atendimento, 

aprofundar o conhecimento sobre a família, abordar outras questões especificas, 

etc. (OT, 37).  

 

Grupo com famílias: dentre outros aspectos, favorece a comunicação com a 

família, a troca de experiências entre famílias e a aprendizagem e o apoio mútuos. 

Possibilita a reflexão sobre as relações familiares e responsabilidades da família na 

garantia dos direitos de seus membros e sobre os aspectos concernentes ao 

acolhimento (OT, p. 38).  

 

Visita Domiciliar: conhecer o contexto e a dinâmica familiar e identificar 

demandas, necessidades, vulnerabilidades e riscos (OT, p. 38).  

 

Orientação individual, grupal e familiar: tem como objetivo informar, 

esclarecer e orientar pais e responsáveis sobre diversos aspectos, como a medida 

de proteção aplicada e os procedimentos dela decorrentes (OT, p. 38).  

 

Escuta: visa conhecer a história da pessoa através do interesse demonstrado a sua 

narrativa, sem confrontos ou julgamentos, a pessoa deve se sentir acolhida para 

partilhar sua história. Essa estratégia constitui-se em um importante elemento para 

a construção de um vínculo entre o profissional e a família.  

 

Encaminhamento e acompanhamento de integrantes da família à rede local, 

de acordo com demandas identificadas: saúde, educação, geração de trabalho e 

renda, etc. (OT, p. 38).  

 

Contato telefônico: Alguns contatos telefônicos são informativos (referente a 

eventos, combinar visitas, atendimentos ou passeios com a Criança/Adolescente), 

outros são uma escuta qualificada (geralmente por iniciativa da família, que por ter 

um vínculo construído com Serviço, quando em seu dia-a-dia se vê diante de 

determinadas situações, busca uma escuta profissional) outros ainda são uma 

tentativa de sensibilizar/vincular a família ao Serviço, outros contatos são para 
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acompanhamento (saber como foi o final de semana, como está o usuário no pós 

desacolhimento, etc.), anterior ou posterior à outros atendimentos (visita 

domiciliar, entrevista, etc.).  

 

Relatório de Acompanhamento: serão arquivados no prontuário e 

semestralmente enviados à VIJ. É a descrição das atividades realizadas, exemplo: 

escutas, atendimentos, contatos telefônicos, visitas domiciliares, etc.  

 

Relatório Informativo: serão arquivados no prontuário e enviados sempre que 

necessário. Todas as informações registradas serão organizadas em prontuários 

individuais contendo: informações sobre o histórico de vida, motivo do 

acolhimento, data de entrada e desligamento, documentação pessoal, informações 

sobre o desenvolvimento (físico, psicológico e intelectual), condições de saúde, 

vida escolar, etc.  

 

Apadrinhamento Afetivo:a Vara da Infância e da Juventude do Foro Regional 

do Tatuapé, zona leste da Capital, lançou o projeto "Tatu do Bem", que incentiva 

o apadrinhamento afetivo, material ou de prestação de serviços a crianças e ado-

lescentes em acolhimento institucional com vínculos familiares rompidos e re-

motas chances de adoção. A ação é coordenada pela juíza Gilda Cerqueira Alves 

Barbosa Amaral Diodatti, titular da vara. 

As modalidades de apadrinhamento possuem características diferentes: 

Afetivo: consiste na visita regular à criança ou adolescente com possibilidade de 

ficarem juntos aos fins de semana, feriados e férias escolares, proporcionando 

convivência familiar e comunitária; 

Prestador de serviços: visa ao trabalho voluntário de profissional qualificado 

que se cadastre para atender crianças e adolescentes participantes do projeto, 

conforme sua especialidade de trabalho. Poderão ser pessoas físicas ou jurídicas, 

mediante ações de responsabilidade social junto aos serviços de acolhimento; 

 

Financeiro: busca dar suporte material ou financeiro à criança ou adolescente 

do projeto, seja com a doação mensal em dinheiro ou com o patrocínio de cursos 

profissionalizantes, reforço escolar, práticas esportivas, lazer e cultura, consultas 

médicas e/ou tratamentos. 
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Os afilhados são crianças e adolescentes entre 7 (sete) e 17 (dezessete) anos ou  

ou de qualquer idade, se portadores de necessidades especiais, em acolhimento 

institucional, acompanhados pela Vara da Infância e Juventude do Foro Regio-

nal do Tatuapé. 

O projeto busca envolver a sociedade civil, por meio de pessoas sensíveis à cau-

sa, que poderão ampliar sua consciência sobre a realidade vivenciada pelas cri-

anças e adolescentes acolhidos para que, se existir efetivo interesse, possam co-

laborar de alguma forma. Além disso, possibilita que os jovens tenham a opor-

tunidade de conviver em família e em comunidade, recebendo atenção individu-

alizada, aconselhamento e apoio para novas perspectivas de vida. Além disso, os 

acolhidos têm a oportunidade de realizar cursos extracurriculares, tratamentos de 

saúde especializados, prática de modalidades esportivas, recreativas e culturais. 

Os interessados no apadrinhamento devem procurar a Vara da Infância e Juven-

tude do Foro Regional do Tatuapé (Rua Santa Maria, 257 – sala 23 – térreo), de 

segunda a sexta feira, das 13 às 18 horas. 

O projeto de apadrinhamento afetivo do SAICA tem como objetivo criar e 

estimular a manutenção de vínculos afetivos ampliando as oportunidades de 

convivência familiar e comunitária às crianças a partir de sete anos de idade e 

adolescentes com remotas ou inexistentes possibilidades de reintegração familiar 

ou colocação em família (PROVIMENTO CG N° 36/2014).  

 

O APADRINHAMENTO AFETIVO pode ser dividido nas seguintes etapas:  

 

DIVULGAÇÃO: Realizada pela VIJ, SAICA, CREAS e demais Serviços e atores 

que compõe a rede de proteção. Os meios de divulgação podem ser os mais 

variados: folhetins, cartazes, redes sociais, mídias televisivas, internet, entre 

outros;  

 

 

PREPARAÇÃO DOS AFILHADOS: Etapa realizada pelo Serviço de 

Acolhimento. Nesta etapa trabalharemos os temas: características legais, sociais, 
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emocionais do APADRINHAMENTO AFETIVO, dentre os assuntos abordados 

estão: a função do acolhimento institucional e os prejuízos no desenvolvimento de 

crianças e adolescentes institucionalizados, concepção de família, funções da 

família, vínculos (consanguíneos, por afinidade e afetividade), peculiaridades da 

infância e adolescência, os possíveis conflitos gerados pela convivência, 

diferenças entre apadrinhamento e adoção, atribuições dos padrinhos/madrinhas e 

dos afilhados. Na preparação dos afilhados poderemos contar com o suporte de 

outros serviços ou profissionais que atendam os acolhidos (psicólogos, técnicos, 

etc.);  

 

APROXIMAÇÃO INICIAL: Etapa realizada pelo serviço de acolhimento após 

ter sido realizada a admissão do padrinho/madrinha no cadastro do Serviço de 

acolhimento a equipe técnica irá indicar a criança ou adolescente de acordo com as 

características de cada situação. Será realizada uma aproximação inicial entre o 

acolhido e o candidato a padrinho/madrinha. Sendo constatada empatia entre 

ambos a equipe enviará relatório à VIJ solicitando autorização para o 

apadrinhamento; 

 

INÍCIO DA CONVIVÊNCIA: realizada pelo SAICA, etapa em que ocorre a 

assinatura do termo de responsabilidade de apadrinhamento e as primeiras visitas 

dos padrinhos no SAICA, inicia-se a aproximação com o cotidiano da 

criança/adolescente e progressivamente será autorizada a realização de atividades 

externas com os afilhados e finais de semana com pernoite;  

 

ACOMPANHAMENTO: realizado pela Equipe Técnica do Serviço de 

Acolhimento, o acompanhamento com padrinhos e afilhados será realizado por 

meio de escutas, atendimentos, contatos telefônicos, encontros com rodas de 

conversa e visitas domiciliar, de acordo com as peculiaridades de casa situação. Os 

relatórios serão arquivados no prontuário de cada padrinho. Semestralmente a VIJ 

será informada sobre o acompanhamento realizado, o relatório seguirá junto com o 

Plano Individual de Atendimento (PIA) de cada apadrinhado;  

 

 

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

rede socioassistencial local e políticas públicas setoriais, no âmbito territorial 
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A Vila Maria nasceu em 17 de janeiro de 1917, do loteamento do Sítio Bela Vista pe-

la Companhia Paulista de Terrenos. Para incentivar a venda, chegaram a ser doados 

tijolos e telhas. Suas terras margeavam o lado direito do Tietê – o rio que não corria 

em direção ao mar, mas para dentro do continente. Era a várzea, um terreno de difícil 

fixação.  
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Uma grande parte das terras foi comprada por Eduardo Cotching, que a loteou em 

seguida. Anteriormente, em 1856, foi assinada a primeira escritura de venda das terras 

da região.  

Em meados do século 20, a fim de levar o progresso e o desenvolvimento para a regi-

ão, a ponte foi construída em 1918, sendo de madeira. Até então, só dava para cruzar 

as águas de barco. As ruas não tinham calçamento e as pessoas pescavam no Tietê.  

A partir dos anos 1920, o comércio tomou forma na região e o bairro progrediu. 

Mesmo assim todos os habitantes do nascente bairro tinham um barco em casa, já que 

inundações eram frequentes e a parte baixa da vila sumia debaixo da água. A mesma 

historia vale para os outros pequenos bairros do distrito: a Vila Maria Alta e a Vila 

Maria Baixa.  

Médicos e farmacêuticos visitavam doentes e tinham de esperar baixar o nível da á-

gua, pernoitando ali antes de voltar para suas casas. Roberto Pompeu de Toledo es-

creve, em A Capital da Vertigem, que o bairro tem origem no “irresponsável lotea-

mento de um sítio em plena várzea. A venda de terrenos iria causar aos compradores, 

oriundos das camadas mais pobres da população, anos de sofrimento”.  

Em 1922 foi edificada a primeira igreja do bairro, a de Nossa Senhora do Navegantes 

, e a energia elétrica chegou em 1923. No mesmo ano a vila ganhou um bondeelétrico 

até a praça da Sé.    

A Vila Maria ficou conhecida nacionalmente por ser o mais aguerrido redito Janista 

do estado. Em 1955, o então prefeito Jânio Quadros venceu a eleição para governador 

do estado com o apoio maciço do bairro. Resultado de ruas asfaltadas, inaugurado 

biblioteca e aberto diversas escolas no bairro, antes das eleições.  

Nessa época foi dada a largada para a construção da ponte de concreto sobre o rio 

Tietê – em substituição à antiga ponte de madeira -, entregue ao publico em 1956. O 

fato é que Jânio Quadrosadotou a Vila Maria e vice versa. 

Os imigrantes que mais ajudaram a formar o bairro foram os portugueses que por ali 

chegaram entre as décadas de 30 e 70. Mas antes disso muitos outros já haviam atra-

cado seus barcos para ficar. Houve até uma colônia de húngaros na região. Atualmen-
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te, a população é uma boa mistura de nascidos na Vila Maria, descendentes de portu-

gueses, migrantes nordestinos, paranaenses, imigrantes bolivianos. São mais de cem 

mil moradores que movimentam o “centro”, perto da Candelária, e deslocam-se a pé 

para resolver coisas da vida ou visitar um vizinho, desafiando as avenidas movimen-

tadas e de trânsito puxado, nos arredores da marginal, e aproveitando as vias mais 

sossegadas ou as pracinhas.  

O distrito Vila Maria tem os bairros: Andaraí, Conjunto Promorar Vila Maria, Jardim 

Japão, Jardim Senice, Parque Novo Mundo, Parque Vila Maria, Vila Maria, Vila Ma-

ria Baiza.  

Parque Novo Mundo  

Nascido a partir do crescimento de Vila Maria e Vila Guilherme, o Parque Novo 

Mundo completou 80 anos e sua história teve início com a chegada de imigrantes à 

região nas primeiras décadas do século 20. A partir do crescimento dos dois bairros, 

outros loteamentos de terras começaram a ser vendidos em seus arredores. Logo, uma 

vila foi se formando com os novos habitantes.  

Em 31 de outubro de 1938, o local passou a ser oficialmente reconhecido como um 

bairro. Seu nome foi inspirado na primeira instituição instalada em sua área: o Bando 

Novo Mundo.  

Nos últimos anos, o Parque Novo Mundo apresentou grande crescimento, o que hoje 

se traduz em alguns problemas, especialmente devido ao grande fluxo de veículos 

pesados devido à sua proximidade com vias importantes como a Marginal do Tietê e 

as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias. Algumas melhorias têm sido aplicadas na 

região. Mas ainda há muito trabalho a ser feito.  

Segundo a Subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme, responsável pela região, as 

reclamações mais frequentes de moradores são referentes a buracos, normalmente 

provocados pelo movimento intenso de caminhões. Também são queixas constantes 

da comunidade local casos de estacionamento irregular de caminhões e problemas 

com iluminação.  

Melhorias  
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Apesar de sua habitual batalha para organizar seu território devido ao grande fluxo de 

veículos de carga, o Parque Novo Mundo tem recebido algumas melhorias. Ao longo 

de vinte anos, a comunidade local sofreu com a situação precária da Avenida Tenente 

Amaro Felicíssimo da Silveira, que liga a Rodovia Presidente Dutra à Marginal do 

Tietê (em sentido Lapa). Suas pistas eram totalmente irregulares, com grandes bura-

cos e sem nenhum tipo de sinalização.  

Em julho de 2010, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana iniciou a canaliza-

ção do Córrego Novo Mundo, localizado ao centro da avenida. O projeto inclui a im-

plantação de um sistema viário na Avenida Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira.  

Outra melhoria aplicada no bairro, a partir de solicitações da comunidade local, foi a 

implantação de uma academia de ginástica da terceira idade na Praça Novo Mundo. 

Para realização de atividades físicas, desde o ano passado, os moradores também pas-

saram a contar com um campo de futebol de grama sintética no Parque Tenente-

Brigadeiro Faria Lima.  

A população de rua no Distrito  

Em relação a população em situação de rua na capital de São Paulo, segundo pesquisa 

realizada pelo Instituto SEADE, têm 15.905 pessoas vivendo em situação de rua. Esse 

universo representa 0,1% do total da população da capital paulista, atualmente de 

11.581.798 pessoas, segundo a Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Da-

dos).  

Nos últimos 15 anos, o número de moradores em situação de rua aumentou 82,6%. 

Entre 2011 e 2015, o aumento foi de 16,3%. No mesmo período, a população total 

cresceu 4,9%. A prefeitura, porém, pondera que a taxa de crescimento anual do total 

da população de rua caiu de 5,14% (no acompanhamento ano a ano de 2000 a 2009) 

para 2,56% (no ano a ano de 2009 a 2015).  

Desde 2009, o número de moradores que vivem exclusivamente nas ruas é inferior 

àqueles que procuram abrigos regularmente para passar a noite ou parte do dia. Mui-

tos dos que não procuram esses lugares dizem preferir as ruas pela liberdade de horá-

rio e ausência de regras, além de registros de queixas de tratamento ruim e dificulda-

des de relacionamento com os demais frequentadores ou usuários.  
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O censo verificou que quase 80% dos moradores de rua ou daqueles acolhidos em 

albergue sofrem de uma ou mais doenças. As mais mencionadas foram depressão, ou 

"doenças dos nervos", como declarado. "Apesar da imprecisão da categoria depres-

são/’doença dos nervos’, esta pode ser uma indicação da necessidade de se conhecer 

melhor o quadro de saúde mental da população de rua", sugere o relatório elaborado 

pela Fipe.    

Segundo o relatório, o uso de drogas ilícitas e álcool são maiores entre os que vivem 

exclusivamente nas ruas (84%) na comparação com os que recorrem a centros de aco-

lhida (54%). O documento também destaca que cerca de 90% da população de rua 

procurou os serviços públicos de saúde, no último ano.  

No Distrito Vila Maria, destacamos os seguinte dados retirados da ultima pesquisa 

realizado pela FIPE:  
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Com vista a assegurar a atenção integral aos usuários e suas famílias, o saica deverá 

manter contato direto com os serviços da rede socioassistencial, local e políticas pú-

blicas setoriais, no âmbito territorial, mapeando e articulando com os serviços dispo-

níveis no território de abrangência, Vila Maria e Vila Guilherme e quando necessário 

buscar outros equipamentos fora do distrito para atendimento das demandas apresen-

tadas, com o olhar na importância do fortalecimento de parcerias, da concentração de 

esforços e da integração com a rede local, para a concretização do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). 

Em articulação com os serviços da rede socioassistencial ocorrerão também as discus-

sões de caso, tendo em vista os atendimentos compartilhados entre os serviços: 

CRAS, SPVV, CCA, CJ, CEDESP, SASF e MSE, além da participação de outras po-

líticas públicas setoriais, como UBS, CAPS, DRE e etc., operando a referência e a 

contrarreferência com a rede de serviços socioassistenciais da proteção social básica e 

especial e com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, outras Or-

ganizações de Defesa de Direitos e demais políticas públicas. 

A organização possui presença frequente em espaços de defesa de direitos tais como: 

CMDCA, COMAS, além de participar ativamente de conferências, fóruns que dizem 

respeito aos direitos das criancas e adolesecentes.   

Bairros que compreendem o distrito da Vila Maria: 

 

Jardim Andaraí, Jardim Japão, Vila Maria Alta, Vila Maria Baixa, Conjunto Promorar 

Vila Maria, Parque Vila Maria, Vila Maria, Parque Novo Mundo 

 

Bairros que compreendem o distrito da Vila Guilherme:  
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Vila Bariri, Carandiru, Jardim Coroa, Chácara Cuoco, Jardim da Divisa, Vila Eleono-

re, Vila Guilherme, Vila Isolina Mazzei, Vila Isolina, Vila Leonor, Vila Paiva, Vila 

Pizzoti, Vila Salvador Romeu, Vila Santa Catarina, Jardim Sara, Vila Vessoni 

 

O SAICA estabelecerá diálogo constante com os demais serviços do território como: 

UBS, AMA, CECCO, Hospital Municipal Vila Maria – Vereador José Storopolli, 

Unidades Escolares, Diretoria Regional de Educação Jaçanã-Tremembé e Diretoria de 

Ensino Estadual Centro e Leste 5, Conselho Tutelar da Vila Maria, SAS, CRAS, 

CREAS entre outros que se fizerem necessários, objetivando criar meios de fortalecer 

o trabalho social com as crianças e adolescentes acolhidas neste serviço e 

principalmente com as famílias e ou responsáveis no intuito de agregar conhecimento 

dos seus direitos para qual viabilize uma alternativa mais acertada e assim através do 

monitoramento das políticas públicas existentes alcançar paulatinamente uma redução 

de situações de vulnerabilidade social.  

 

Rede Socioassistencial Local 

 

O SAICA buscará articulação com os serviços socioassistenciais do território abaixo a 

fim de proporcionar melhor qualidade de vida, cultural e desenvolvimento intelectual 

de cada criança e adolescente, projetos que compõem o sistema único de assistência 

social - SUAS:  

 

Escolas Estaduais  

 
 

AFRANIO PEIXOTO 

RUA MARIA CANDIDA, 1936 

VILA GUILHERME 

(011) 2909-0009 / (011) 2909-0267 
  

 
 

ANESIA SINCORA PROFESSORA 

RUA JOSE BERNARDO PINTO, 758 

VILA GUILHERME 

(011) 2901-1005 / (011) 2901-4004 
  

 

 
 

CASIMIRO DE ABREU 

RUA CORONEL JORDAO, 144 

VILA PAIVA 

(011) 29091149 
  

 
 

GONCALVES DIAS 

NILO LUIS MAZZEI, SN 

VILA ISOLINA MAZZEI 

(011)29767684 / (011) 29834184 
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PEDRO COSTA DEPUTADO 

NILO LUIS MAZZEI, 378 

VILA ISOLINA MAZZEI 

(011) 29765072 / (011)29769372 
  

 
 

TOLEDO BARBOSA 

RUA MARIA CANDIDA, 293 

VILA GUILHERME 

(011)  29093684 / (011) 2909-6146 
  

 
 

CEL JTO A EE PAULO EGYDIO O CARVALHO SENADOR 

ARARITAGUABA, 1264 

VILA MARIA 

(011) 29544757 
  

 
 

CENTRO DE ATEND SOCIOEDUC AO ADOLESC JOAO DO PULO CI 

MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 

VILA MARIA 

(011) 26316279 / (011)26316290 
  

 
 

CENTRO DE ATEND SOCIOEDUC AO ADOLESC NOVA VIDA CI 

MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 4200 

VILA MARIA 

(011) 26362330 / (011) 29672162 
  

 
 

CENTRO DE ATEND SOCIOEDUC AO ADOLESC PAULISTA CI 

MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 4215 

VILA MARIA 

(011) 2631-2333 / (011) 2631-6349 
  

 
 

CENTRO DE ATEND SOCIOEDUC AO ADOLESCENTE OURO PRETO CI 

MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 4210 

VILA MARIA 

(011) 2631-4141 / (011) 2631-6315 
  

 
 

FLORINDA CARDOSO PROFESSORA 

ITAUNA, 748 

VILA MARIA 

(011) 2631-6886 / (011) 2967-4820 
  

 
 

FRANCISCO DA COSTA GUEDES 

AVENIDA DAS CEREJEIRAS,2435 

JARDIM JAPAO 

(011) 2212-3422 / (011) 2949-4536 
  

 
 

HEROIS DA FEB 

RUA SOLDADO BENEDITO ELISEU DOS SANTOS, SN 

PARQUE NOVO MUNDO 

(011) 2954-5915 / (011) 2967-7056 
  

 
 

HORACIO LAFER MINISTRO 

DIAS DA SILVA, 1464 

VILA MARIA 

(011) 2636-5022 / (011) 2954-4138 
  

 
 

IMPERATRIZ LEOPOLDINA 
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TOGO, 000571 

JARDIM JAPAO 

(011) 2212-3411 / (011) 2951-5609 
  

 
 

JOAO VIEIRA DE ALMEIDA 

GUILHERME COTCHING, 1272 

VILA MARIA 

(011) 2631-1732 / (011) 2631-2651 
  

 
 

JULIO MAIA 

SOBRAL JUNIOR, 234 

VILA MARIA ALTA 

(011) 2631-7110 / (011) 2954-1609 
  

 
 

MARIA MONTESSORI 

CONCEICAO, 2288 

VILA PAIVA 

(011) 2901-2490 / (011) 2909-4973 
 

 
 

MAXIMO RIBEIRO NUNES PROFESSOR 

RUA SOLDADO ANTONIO ROMANO DE OLIVEIRA, 174 

PARQUE NOVO MUNDO 

(011) 2954-5480 
  

 
 

PAULO EGYDIO DE OLIVEIRA CARVALHO SENADOR 

ARARITAGUABA, 001264 

VILA MARIA 

(011) 2631-0204 / (011)2631-1180 

 

HELENA LOMBARDI BRAGA PROFESSORA EMEF 

DIRCE, 000106 

VILA LEONOR 

(011) 2901-3168 / (011) 2901-6711 
  

 
 

OLIVA IRENE BAYERLEIN SILVA EMEF 

AMAZONAS DA SILVA, 000893 

VILA GUILHERME 

(011) 2900-0081 / (011) 2909-9834 
  

 
 

PADRE ANCHIETA EMEI 

MARIA CANDIDA, 001592 

VILA GUILHERME 

(011) 2909-2266 /(011)2909-3661 
  

 

 
 

PEDRO ALVARES CABRAL MORAES PROFESSOR EMEI 

LEONOR FERNANDES COSTA ZACHARIAS, 002150 

VILA GUILHERME 

(011) 2900-0009 / (011) 2909-7200 
   

  

 

Escolas Municipais: 

 
ALMIRANTE TAMANDARE EMEF 

RUA GENERAL MENDES, 7 

VILA MARIA ALTA 

(011) 2954-4645 / (011) 2954-7977 
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ANA NERI EMEI 

RUA SOLDADO ALBINO CESAR, 25 

PARQUE NOVO MUNDO 

(011)  2954-0558 / (011) 2967-5166 
  

 
 

ARY GOMES CORONEL EMEF 

RUA BENEDITO ALESSIO, 184 

JARDIM ANDARAI 

(011) 2954-1721 / (011)2967-4106 
  

 
 

CARLOS GOMES EMEI 

JANIO DA SILVA QUADROS PRESIDENTE, SN 

JARDIM JAPAO 

(011) 2931-6779 / (011) 2982-1444 
  

 
 

CELIA REGINA LEKEVICIUS CONSOLIN PROFA EMEF 

RUA GIUSEPPE MARINO, SN 

PARQUE NOVO MUNDO 

(011)2955-6434 / (011)2955-7255 
 

 
CIDADE NOVA DO PARQUE NOVO MUNDO CRECHE MUNICIPAL 

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 215 

PARQUE VILA MARIA 

(011) 2954-4958 
  

 
 

DOM PEDRO I EMEF 

PRACA PRESIDENTE JANIO DA SILVA QUADROS, SN 

VILA MARIA ALTA 

(011) 2201-7173 / (011) 2989-9769 
 

 
 

EDALZIR SAMPAIO LIPORONI PROFA EMEI 

APARECIDA NOSSA SENHORA, 5 

PARQUE VILA MARIA 

(011)  2955-5267 / (011)  2955-5910 
  

 
 

EDUARDO CARLOS PEREIRA EMEI 

RUA GENERAL MENDES, 7 

VILA MARIA ALTA 

(011) 2954-6177 / (011) 2967-5046 
  

 
 

FERNANDO CAMARGO SOARES PROF EMEI 

RUA GIUSEPPE MARINO, SN 

PARQUE NOVO MUNDO 

(011) 2631-7273 / (011) 2636-3446 
  

 
JARDIM JAPAO CRECHE MUNICIPAL 

JANIO DA SILVA QUADROS PRESIDENTE, 270 

JARDIM JAPAO 

 (011) 2951-2002 
  

 
 

JOAO DOMINGUES SAMPAIO EMEF 

RUA GASTAO MADEIRA, 386 

VILA MARIA ALTA 

(011)2954-0862 / (011)2954-4822 
  

 
 



   Instituto Novos Horizontes 
CNPJ: 11.204.981/0001-05 CMDCA 1363/11 

COMAS 985/2012 CRCE 1487/2013 

SEDS 788/2013 SMADS 26.557 

CEBAS 71000.034670/2018-13 

_____________________________________________________________________________________ 

Rua André de Almeida, 1354, sala 4B, Jardim Cinco de Julho, CEP 03953-085 São Mateus/SP 

Telefone: 2768-2560 

www.institutonovoshorizontes.org.br 

 contato@institutonovoshorizontes.org.br  

 

32 

JOSE JOAQUIM DA SILVA EMEI 

ANESIO ANTAO FERREIRA SOLDADO, 120 

JARDIM JAPAO 

(011) 2202-1644 / (011) 2951-1298 
  

 
 

LOURENCO FILHO PROF EMEI 

LUIS FELIPE DE ORLEANS DOM, 1062 

VILA MARIA BAIXA 

(011) 2954-0239 / (011) 2954-4860 
 

 
 

MARIA HENRIQUETA CATITE CRECHE MUNICIPAL 

LUIS FELIPE DE ORLEANS DOM, 1000 

VILA MARIA BAIXA 

(011) 2636-6322 / (011) 2954-6099 
  

 

 
MARIA YOLANDA DE SOUZA PINTO HAHNE EMEI 

RUA GASTAO MADEIRA, 340 

VILA MARIA ALTA 

(011)2954-3580 / (011)  2955-9902 
  

 
 

MARIO DA COSTA BARBOSA PROF CRECHE MUNICIPAL 

JETER AUGUSTO PEREIRA SARGENTO, 121 

PARQUE NOVO MUNDO 

 (011) 2954-4787 
  

 
 

PARQUE NOVO MUNDO CRECHE MUNICIPAL 

FRANCISCO FRANCO SOLDADO, 351 

PARQUE NOVO MUNDO 

(011) 2954-0520 / (011) 2954-7230 
  

 
 

PAULO CARNEIRO THOMAZ ALVES GENERAL EMEF 

APARECIDA NOSSA SENHORA, 15 

PARQUE VILA MARIA 

(011) 2631-1484 / (011) 2635-1959 
 

 
 

ROMAO GOMES CORONEL EMEF 

JOSE VICENTE DE PAULA SOLDADO, SN 

PARQUE NOVO MUNDO 

(011) 2954-0551 / (011) 2954-6525 

 

YUKIO OZAKI PROF. EMEI 

PRAÇA YEDO, SN 

VILA MARIA ALTA  

(011) 2201-0316/(011) 2934-0523 
  

 

CEIs 
 

Creche Municipal Parque Novo Mundo 

Rua Sold Francisco Franco, 351 - Pq. Novo Mundo 

Tel: 2954-0520 

 

Creche Municipal Cidade  Nova do Pq. Novo Mundo 
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Rua Nossa Sra Aparecida, 215 - Pq. Novo Mundo 

Tel: 2954-4958 

 

Creche Municipal Prof Mario da Costa Barbosa 

Rua Seter Augusto Pereira, 121 - Pq. Novo Mundo 

Tel: 2954-4787 

 

Creche Municipal Jardim Japão 

Pça Pres Jânio Silva Quadros, 270 - Vl. Maria Alta 

Tel: 2951-2002 

 

Creche Municipal Maria Henriqueta Catite 

Rua Dom Luis Felipe Orleans, 1000 - Vl. Maria 

Tel: 2954-6099 

 

Centro Conv Inf Reino Encantado (Iprem) 

Av Zaki Narchi, 536 - Vl. Guilherme 

Tel: 2221-6211 

 

Centro Conv.Inf. (Sec Municipal Abastecimento) 

Av Guilherme, 82 - Vl. Guilherme 

Tel: 2905-2683 

ETEC 

ETEC PROF HORACIO AUGUSTO DA SILVEIRA 

AVENIDA ALCANTARA,113 

VILA MARIA BAIXA  

(011) 2905-1125/(011) 2905-1128 

 

ETEC DE ESPORTES CURT WALTER OTTO BAUMGART 

PAULO LORENZANI, SN 

PARQUE NOVO MUNDO 

(0!!0 2631-6584 / (011) 2631-6596 

 

COLÉGIO NOVE DE JULHO UNIDADE I 

DIAMANTINA, 310  

VILA MARIA BAIXA  

(011) 2633-9070 / (011) 2633-9071 

 

ESCOLA PAULISTA DE AGRIMENSURA 

RUA ARARITAGUABA, 804 

VILA MARIA 

(011) 2631-0604 

 

Equipamentos de Cultura 

 
Biblioteca Álvares de Azevedo 
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Pça Joaquim José da Nova, s/nº, Vila Maria. Zona Norte. 

tel. 2954-2813 

Atendimento: 2ª a 6ª feira das 9h às 18h, sábado das 10h às 17h 
 
Bosque da Leitura Parque do Trote 

R. São Quirino, 905, Vila Guilherme. Zona Norte. 

Atendimento 3ª a dom., das 10h às 22h. 
 
Casa de Cultura da Vila Guilherme – Casarão 

| Praça Oscar Silva, 111 - Vila Guilherme. 

| Horário de Funcionamento: terça a sexta, das 10h às 20h e sábado das 10h às 18h.  
Tel.: 2909-0065 
 

Parques 

 
Parque Vila Guilherme 
Rua São Quirino, 905 - Vila Guilherme 

Inaugurado em 1986 

Prefeitura Regional de Vila Maria / Vila Guilherme 

Área: 65.000 m² 

Funcionamento: das 5h30 às 18h 

Telefone: (11) 2905-0165 
 

Equipamentos de Esporte 

 
CDCs DE VILA MARIA/VILA GUILHERME 

CDC Cecília Meirelles 

CDC Centro da Coroa Futebol Clube 

CDC Elias da Silva Trindade 

CDC Lauro Megale 

CDC Paulo Correa de Mello  

Conselho Tutelar: 

Vila Maria 

Rua General Mendes, 144  

Tel.: 2207-2235/2207-2238/ Cel 97283-6749 

E-mail: ctvilamaria@prefeitura.sp.gov.br 

 

Varas da Infância e Juventude:Vara da Infância e Juventude do Fórum Regional I – Santana. 

 

http://ctvilamaria@prefeitura.sp.gov.br/
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Equipamentos de Saúde: 
 
HOSP MUNICIPAL VILA MARIA - VEREADOR JOSÉ STOROPOLLI 
Urgência/EmergênciaPRONTO SOCORRO 
R. FRANCISCO FANGANIELLO, 127 - PARQUE NOVO MUNDO - CEP: 02181-160. 

Telefone(s): 2207-9000. 
 
AMA VILA GUILHERME 
R. JOÃO VENTURA BATISTA, 615 A - VL GUILHERME - CEP: 02054-100. 

Telefone(s): 2904-8270, 2901-5883. 

Funcionamento: Segunda a Sábado: 7h às 19h. 
 
PS MUNICIPAL VILA MARIA BAIXA 
PRAÇA ENGENHEIRO HUGO BRANDI, 15 - PQ NOVO MUNDO - CEP: 02168-050. 

Telefone(s): 2633-9530. 

Funcionamento: Segunda a Domingo: 24 horas. 
 
CEO II VILA MARIA/ VILA GUILHERME 
UBS/ Posto de Saúde/ Centro de Saúde 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

Vacinação 
R. JOÃO VENTURA BATISTA, 615 - VL GUILHERME - CEP: 02054-100. 

Telefone(s): 2901-5883, 2906-2685. 

Funcionamento: Segunda a Sexta: 7h às 19h. 
 
UBS VILA MARIA - DR. LUIZ PAULO GNECCO 
UBS/ Posto de Saúde/ Centro de Saúde 

Vacinação 
R. ANDRÉ DA FONSECA, 70 - VL MUNHOZ - CEP: 02135-010. 

Telefone(s): 3475-5211, 3475-5205. 

Funcionamento: Segunda a Sexta: 7h às 19h. 
 
CAPS INFANTOJUVENIL II VILA MARIA / VILA GUILHERME 
AV. ALBERTO BYINGTON, 526 - VILA MARIA - CEP: 02127-001. 

Telefone(s): 3478-3036, 3478-3025. 

Funcionamento: Segunda a Sexta: 7h às 19h. 
 
AME DE PSIQUIATRIA - VILA MARIA 
AV. GUILHERME COTCHING, 1600 - VILA GUILHERME - CEP: 02113-012. 

Telefone(s): . 

Funcionamento: Segunda a Sexta. 

 

6.9. Detalhamento dos recursos humanos na gestão do serviço tendo como 

referência o quadro de recursos humanos estabelecido na Portaria de tipificação 

dos serviços editada pela SMADS, quanto aprofissionais e suas quantidades: 
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CATEGORIA I - RECURSOS HUMANOS - Portaria 46/SMADS/2010 

 
Cargos Padrão/ 

Quant. 

Salário Total Salários 

Gerente de Serviço I 1 R$ 5.162,62 R$ 5.162,62 

Técnico I (Assist.Soc., Psicol.,Sociólogo ou Peda-

gogo) 

 

1 R$ 2.988,30 R$ 2.988,30 

Técnico I (Assist.Soc e Psicólogo) 

 

2 R$ 2.988,30 R$ 5.976,60 

Orientador Socioeducativo - Dia - 40 h (12 x 36 h) 

 

7 R$ 1.717,59 R$ 12.023,13 

Orientador Socioeducativo - Noite 40 h (12 x 36 h) 

 

7 R$ 2.576,38 R$ 18.034,66 

Cozinheiro - 40 h (12 x 36h) 

 

2 R$ 1.462,30 R$ 2.924,60 

Agente Operacional - 40 h (12 x 36 h) 

 

3 R$ 1.194,82  R$ 3.584,46 

Subtotal 23  R$ 50.694,37 

Horas Técnicas  10 R$ 150,08 R$ 1.500,80 

Total da Categoria R$ 52.195,17 

 

 

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

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

 
Função Formação Carga Horária Habilidades Atribuições e Competências 

Adequado a Portaria 46/2010/SMADS e 

Norma Técnica dos Serviços Socioassistenciais Proteção 

Social Especial 

Gerente 

de 

Serviço 

Nível 

Superior 

40 h  Pró-

atividade;  

Facilidade na 

comunicação 

oral e escrita;  

 Liderança, 

organização 

técnica e ad-

ministrativa;  

 Capacidade 

de planejar as 

ações em 

equipe;  

Capacidade de 

interação com 

os usuários do 

serviço;  

 Ter domínio 

de informáti-

Atribuições Gerente Serviço (Norma Técnica): 

 

 

 e com a participação 

dos usuários, de uma alimentação composta de refeições 

completas com padrões nutricionais adequados àsdiferen-

tes faixas etárias atendidas e condições de saúde; 

 

 SAICA 

técnicodo serviço; 

ão do serviço de acordo com as 

atribuições de cada profissional; 

 

a-

no deTrabalho de atividades a serem executadas junto 

asCrianças eAdolescentes; 

 com equipe do CREAS – supervisão técnica; 
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ca. 

 

 

organização. 

 
Técnico 

Assistente 

Social  

Nível Superior 30 h   Pró atividade; 

 Capacidade de planejar 

atividades técnicas compa-

tíveis com sua formação, 

junto à equipe, aos atendi-

dos; 

 Facilidade na comunica-

ção oral e escrita, organi-

zação técnica e administra-

tiva;  

 Capacidade de interação 

com os usuários; 

 Noções de informática; 

 

Atribuições Assistente Social (Portaria 

46/2010/SMADS):  

Exerce funções técnicas junto aosusuários, 

suas famílias, comunidade e junto 

àsorganizações e órgão públicos de acordo 

com aprogramação estabelecida e com as 

necessidades pessoaise sociais dos usuários. 

 

Atribuições Assistente Social (Norma 

Técnica): 

 Acolhida/Recepção e escuta do usuário, - 

ouvir, identificare registrar as necessidades 

pessoais e sociais do usuário; 

 Estudo Social – identificar demandas e 

registrá-las eminstrumentais apropriados; 

 Construção e acompanhamento Plano 

Individual deAtendimento – PIA junto com 

a equipe técnica do serviço; 

 Operacionalização de referência e contra 

referencia –articulação com serviços locais 

que permita realizar encaminhamentos de 

usuários; 

 Acompanhamento e monitoramento dos 

encaminhamentos realizados; 

 Busca de contato com familiares e/ou 

pessoas de referência e/ou família extensa; 

 Visitas domiciliares; 

 Identificação e encaminhamento de 

usuários e/ou familiares com perfilpara 

inserção em PTR ou BPC; 

 Inserção dos adolescentes em 

projetos/programas de capacitação 

epreparação para o mundo do trabalho; 

 Elaboração de relatórios e manutenção de 

prontuários; 

 Desenvolvimento de atividades que 

estimulem o resgatedos vínculos familiares e 

intrafamiliares; 

  

 
Técnico 

Psicólogo 

Nível Superior 40 h  Pró atividade;  

 Capacidade de planejar 

atividades técnicas compa-

tíveis com sua formação, 

junto à equipe e aos aten-

didos; 

Atribuições Técnico Psicólogo (Portaria 

46/2010/SMADS) 

 

Exerce funções técnicas junto aos usuários, 

suas famílias, comunidade e junto as organi-

zações e órgão públicos de acordo com a 

programação estabelecida e com as necessi-
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 Facilidade na comunica-

ção oral e escrita, organi-

zação técnica e administra-

tiva;  

 Capacidade de interação 

com os usuários; 

Noções de informática; 

 

dades pessoais e sociais dos usuários: Atri-

buições  

 

Técnico Psicólogo (Norma Técnica) 

 

Acolhida/Recepção e escuta do usuário, 

ouvir, identificar e registrar as necessidades 

pessoais e sociais do usuário;  

Construçãoe acompanhamento do Plano 

Individual de Atendimento – PIA, junto com 

a equipe técnica do serviço; 

 Operacionalização de referência e contra 

referencia – articulação com serviços locais 

que permita realizar encaminhamentos de 

usuários com resolutividade da necessidade 

apresentada;  

 Acompanhamento e monitoramento dos 

encaminhamentos realizados;  

 Busca de contato com familiares e/ou 

pessoas de referência e/ou família extensa;  

Inserção dos adolescentes em proje-

tos/programas de capacitação e preparação 

para o mundo do trabalho;  

 Elaboração de relatórios e manutenção de 

prontuários;  
 
Técnico 

Pedagogo 

Nível 

Superior 

40 h  Pró atividade;  Capaci-

dade de planejar atividades 

técnicas compatíveis com 

sua formação, junto à 

equipe, aos atendidos;  

Facilidade na comunicação 

oral e escrita, organização 

técnica e administrativa;  

Capacidade de interação 

com os usuários; Noções 

de informática; 

 

Exerce funções técnicas junto aos usuários, 

suas famílias, comunidade e junto as organi-

zações e órgão públicos de acordo com a 

programação estabelecida e com as necessi-

dades pessoais e sociais dos usuários;  

Construçãoe acompanhamento do Plano 

Individual de Atendimento – PIA, junto com 

a equipe técnica do serviço; 

Inserção dos adolescentes em proje-

tos/programas de capacitação e preparação 

para o mundo do trabalho;  

 Elaboração de relatórios e manutenção de 

prontuários;   

 Desenvolvimento de atividades socioedu-

cativas para o fortalecimento pedagógico e 

social;  

 Desenvolvimento de atividades de conví-

vio social, estimulando a participação em 

atividades na rede pública e privada;  

 Estimular a participação dos usuários nas 

ações do cotidiano, responsabilizando-os 

pelo cuidado do espaço físico;  Estimular o 

respeito ao espaço do outro;  

 Realizar atividades de convívio e de orga-

nização da vida cotidiana; Incentivo a or-

ganização dos pertences dos usuários, hábi-
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tos de higiene, cuidados pessoais e outros 

aprendizados;  

Desenvolver atividades de incentivo a 

autonomia;  

 Estimular o convívio pacífico entre os 

usuários. 

 

 

 

Orientadores 

Socioeducativos 

Nível  

Médio 

12h/ 36h Pró atividade;  

Facilidade de comu-

nicação oral e escrita, 

organização técnica e 

administrativa;  

Capacidade de inte-

ração com os usuá-

rios;  

Noções de Informá-

tica;  

Capacidade de pla-

nejar suas atividades 

diárias. 

 

Atribuições Orientador Socioeducativo 

(Portaria46/2010/SMADS):  

Exerce atividades de orientação social 

eeducativa junto aos usuários de acordo 

com a programaçãoe orientação técnica 

estabelecida. 

 

Atribuições Orientador Socioeducativo 

(NormaTécnica): 

Desenvolvimento de atividades socioe-

ducativas; 

lano de Trabalho de ativi-

dades a seremexecutadas junto aos usuá-

rios; 

n-

vívio social,estimulando a participação em 

atividades na rede pública eprivada; 

ular a participação dos usuários nas 

ações do cotidiano responsabilizando-os 

pelo cuidado do espaçofísico; 

 

dos usuários,hábitos de higiene, cuidados 

pessoais e outrosaprendizados; 

autonomia; 

. Estimular o convívio pacífico entre os 

usuários. 

 

Agente Opera-

cional 

 

Alfabetizado 40 h ou 12h/ 

36h 
 Noções gerais dos 

serviços de higiene e 

limpeza. 

 

Atribuições Agente Operacional (Porta-

ria 46/2010/SMADS) 

 

 Executa serviços de higienização, limpe-

za, arrumação e manutenção;  

Auxilia na preparação de refeição;  

Zela e vigia o espaço físico do serviço, 

quando for o caso. 

 

Atribuições Agente Operacional (Norma 

Técnica). 

 Responsável pela higiene e manutenção 

do espaço físico doserviço de acolhimento;  

 Estimular a participação dos usuários nas 

ações do cotidiano, responsabilizando-os 



   Instituto Novos Horizontes 
CNPJ: 11.204.981/0001-05 CMDCA 1363/11 

COMAS 985/2012 CRCE 1487/2013 

SEDS 788/2013 SMADS 26.557 

CEBAS 71000.034670/2018-13 

_____________________________________________________________________________________ 

Rua André de Almeida, 1354, sala 4B, Jardim Cinco de Julho, CEP 03953-085 São Mateus/SP 

Telefone: 2768-2560 

www.institutonovoshorizontes.org.br 

 contato@institutonovoshorizontes.org.br  

 

40 

pelo cuidado do espaço físico;  

 Estimular o respeito ao espaço do outro. 

 

 

 
Cozinheiro 

(a) 

Ensino Fun-

damental 

40 h ou 

12h/36h 
 Pró atividade;  

 Facilidade de preparação 

e organização para servir 

as refeições;  

 Capacidade de interação 

com os usuários do servi-

ço; 

 Capacidade de planejar 

suas atividades diárias; 

 

Atribuições Cozinheiro (Portaria 

46/2010/SMADS) 

 Responsável pela preparação de refei-

ções segundo o cardápio estabelecido e 

pelo o controle e organização geral da 

cozinha e despensa. 

Atribuições Cozinheiro (Norma Técnica): 

 Fazer cardápio junto com a gerente, com 

alimentação composta de refeições com-

pletas com padrões nutricionais adequados 

às diferentes faixas etárias atendidas e 

condições de saúde; 

 Fazer os alimentos de modo higiênico de 

acordo com as normas da COVISA;  

 Controlar o estoque. 

 

 

6.9.2. Especificar a distribuição dos profissionais para a operacionalização e gestão 

do serviço para a garantia dos resultados e metas propostas: 

 
QUADRO DE ATIVIDADES DIURNAS 

HO-

RÁ-

RIO 

PROFISSIO-

NAIS 

SEGUN-

DA 

TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBA-

DO 

DO-

MINGO 

06h 

às 

07h 

Orientadores 

Socioeducati-

vos 

Desper-

tar, Higi-

ene Pes-

soal, 

Encami-

nhamento 

para 

EMEI, 

CEI, 

Escola, 

Cursos, 

trabalho, 

café da 

manhã. 

Troca de 

plantão 

encerra-

mento 

das ativi-

dades 

noturnas.  

 

Desper-

tar, Higi-

ene Pes-

soal, 

Encami-

nhamento 

para 

EMEI, 

CEI, 

Escola, 

Cursos, 

trabalho, 

café da 

manhã. 

Troca de 

plantão 

encerra-

mento das 

atividades 

noturnas. 

Desper-

tar, Higi-

ene Pes-

soal, 

Encami-

nhamento 

para 

EMEI, 

CEI, 

Escola, 

Cursos, 

trabalho, 

café da 

manhã. 

Troca de 

plantão 

encerra-

mento das 

atividades 

noturnas.  

Despertar, 

Higiene Pes-

soal, Encami-

nhamento para 

EMEI, CEI, 

Escola, Cur-

sos, trabalho, 

café da ma-

nhã. Troca de 

plantão encer-

ramento das 

atividades 

noturnas. 

Despertar, 

Higiene Pes-

soal, Encami-

nhamento para 

EMEI, CEI, 

Escola, Cur-

sos, trabalho, 

café da ma-

nhã. Troca de 

plantão encer-

ramento das 

atividades 

noturnas. 

Desper-

tar 

Higiene 

Pessoal, 

Café da 

Manhã. 

Livre. 

Desper-

tar, 

Higiene 

Pessoal, 

Café da 

Manhã. 

Livre 
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08h 

às 

09h 

Orientadores 

Socioeducati-

vos 

Cozinheiro (a) 

Ag. Operacio-

nal 

Coopera-

ção na 

Arruma-

ção do 

Ambien-

te, Aco-

lhida, 

Café da 

Manhã 

Coopera-

ção na 

Arruma-

ção do 

Ambien-

te, Aco-

lhida, 

Café da 

Manhã 

Coopera-

ção na 

Arruma-

ção do 

Ambien-

te, Aco-

lhida, 

Café da 

Manhã 

Cooperação na 

Arrumação do 

Ambiente, 

Acolhida, 

Café da Ma-

nhã 

Cooperação na 

Arrumação do 

Ambiente, 

Acolhida, 

Café da Ma-

nhã 

Desper-

tar 

Higiene 

Pessoal, 

Café da 

Manhã. 

Livre. 

Desper-

tar 

Higiene 

Pessoal, 

Café da 

Manhã. 

Livre. 

 

09h Técnico e Ori-

entador 

Socioeducativo 

Elabora-

ção e 

Atualiza-

ção de 

Relató-

rios. 

Arruma-

ção do 

SAICA, 

Lavagem 

de 

Roupas 

 

 

 

 

Elabora-

ção e 

Atualiza-

ção 

de Rela-

tórios. 

Arruma-

ção 

do SAI-

CA, 

Lavagem 

de 

Roupas 

 

Elabora-

ção e 

Atualiza-

ção 

de Rela-

tórios. 

Arruma-

ção 

do SAI-

CA, 

Lavagem 

de 

Roupas 

Elaboração e 

Atualização de 

Relatórios. 

Arrumação do 

SAICA, 

Lavagem de 

Roupas 

Elaboração e 

Atualização de 

Relatórios. 

Arrumação do 

SAICA, 

Lavagem de 

Roupas 

Desper-

tar 

Higiene 

Pessoal, 

Café 

da 

Manhã. 

Livre. 

Lava-

gem 

de 

Roupas 

e 

Org. do 

SAICA 

 

Desper-

tar 

Higiene 

Pessoal, 

Café da 

Manhã. 

Livre. 

Lava-

gem de 

Roupas 

e 

Org. do 

SAICA 

09h3

0 

Técnicos e  

Orientadores 

Socioeducati-

vos 

Acompa-

nhamento 

das ativi-

dades 

extra 

curricula-

res e 

atividades 

socioedu-

cativas  

 

Acompa-

nhamento 

das ativi-

dades 

extra 

curricula-

res e 

atividades 

socioedu-

cativas 

Acompa-

nhamento 

das ativi-

dades 

extra 

curricula-

res e 

atividades 

socioedu-

cativas 

Acompanha-

mento das 

atividades 

extra curricu-

lares e ativi-

dades socioe-

ducativas 

Acompanha-

mento das 

atividades 

extra curricu-

lares e ativi-

dades socioe-

ducativas 

Visitas 

a Mu-

seus, 

Par-

ques, 

Exposi-

ções 

Shows, 

Teatro 

e Ci-

nema 

Visitas 

a Mu-

seus, 

Par-

ques, 

Exposi-

ções, 

Shows,

Teatro 

e Ci-

nema 

11h3

0 

Cozinheiro (a) 

e  

Ag. Operacio-

nal 

Prepara-

ção para 

Almoço e 

Organi-

zação do 

Refeitório  

Prepara-

ção para 

Almoço e 

Organi-

zação do 

Refeitório 

Prepara-

ção para 

Almoço e 

Organi-

zação do 

Refeitório 

Preparação 

para Almoço e 

Organização 

do Refeitório 

Preparação 

para Almoço e 

Organização 

do Refeitório 

Prepa-

ração 

para 

Almoço 

e Orga-

nização 

do 

Refei-

tório 

Prepa-

ração 

para 

Almoço 

e Orga-

nização 

do 

Refei-

tório 

 

12h 

às 

14h 

Cozinheiro (a) 

e 

Ag. Operacio-

nal 

Técnicos e  

Orientadores 

Socioeducati-

Almoço, 

Encami-

nhamen-

tos para 

escola, 

cursos e 

atividades 

Almoço, 

Encami-

nhamen-

tos para 

escola, 

cursos e 

atividades 

Almoço, 

Encami-

nhamen-

tos para 

escola, 

cursos e 

atividades 

Almo-

ço,Encaminha

mentos para 

escola, cursos 

e atividades 

ocupacionais 

Almo-

ço,Encaminha

mentos para 

escola, cursos 

e atividades 

ocupacionais 

Almo-

ço, 

Ofici-

nas 

com 

adoles-

centes 

Almo-

ço, 

Ofici-

nas 

com 

adoles-

centes 
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vos  ocupa-

cionais. 

 

ocupa-

cionais. 

ocupa-

cionais. 

junto ao 

respon-

sável 

do 

setor. 

Arru-

mação 

do 

Ambi-

ente. 

junto ao 

respon-

sável 

do 

setor. 

Arru-

mação 

do 

Ambi-

ente 

14h 

às 

15h 

Técnicos e 

Orientadores 

Socioeducati-

vos 

Visitas 

externas, 

Participa-

ção em 

reuniões 

de 

rede. 

Acompa-

nhamen 

to das 

atividades 

educati-

vas 

 

 

Visita 

Domicili-

ar, 

Acompa-

nhamento 

das 

atividades 

educati-

vas. 

 

Visitas 

externas, 

Participa-

ção 

em reuni-

ões 

de rede. 

Lazer 

 

Visita 

Domiciliar, 

Acompanha-

mento das 

atividades 

educativas. 

Visitas 

externas, 

Participação 

em reuniões 

de 

rede. Lazer 

 

Escuta 

com a 

família 

e 

acolhi-

do 

indivi-

dual 

 

Lazer e 

tempo 

livre, 

acesso 

a 

brique-

doteca, 

video-

tecae 

brinca-

deiras 

educa-

tivas. 

15h 

às  

16h  

Técnicos e 

Orientadores-

Socioeducati-

vos 

 

Visitas 

externas, 

Participa-

ção em 

reuniões 

de rede. 

Acomp. 

das ativi-

dades 

educati-

vas e 

rotina 

progra-

mada  

Visita 

Domicili-

ar, A-

compa-

nhamento 

das ativi-

dades 

educati-

vas 

Visitas 

externas, 

Participa-

ção em 

reuniões 

de rede. 

Acomp. 

das ativi-

dades 

educati-

vas e 

rotinas 

progra-

mada 

Visita Domici-

liar, Acompa-

nhamento das 

atividades 

educativas. 

Visitas exter-

nas, Participa-

ção em reuni-

ões de rede. 

Acomp. das 

atividades 

educativas e 

rotinas pro-

gramada 

Lazer e 

tempo 

livre, 

acesso 

a brin-

quedo-

teca, 

video-

teca e 

brinca-

deiras 

educa-

tivas 

Lazer e 

tempo 

livre, 

acesso 

a brin-

quedo-

teca, 

video-

teca e 

brinca-

deiras 

educa-

tivas 

16h 

às 

16h3

0  

Op. de Cozinha 

eOp. de Limpe-

za 

 

Lanche 

da tarde 

Lanche 

da tarde 

Lanche 

da tarde 

Lanche da 

tarde 

Lanche da 

tarde 

Lanche 

da tarde 

Lanche 

da tarde 

17h  

 

Técnicos e 

Orientadores 

Socioeducati-

vos 

Acompa-

nhamento 

das ativi-

dades 

escolares 

Inicio dos 

banhos e 

higiene 

pessoal. 

Acompa-

nhamento 

das ativi-

dades 

escolares 

Inicio dos 

banhos e 

higiene 

pessoal 

Acompa-

nhamento 

das ativi-

dades 

escolares 

Inicio dos 

banhos e 

higiene 

pessoal 

Acompanha-

mento das 

atividades 

escolares 

Inicio dos 

banhos e higi-

ene pessoal 

Acompanha-

mento das 

atividades 

escolares 

Inicio dos 

banhos e higi-

ene pessoal 

Ativi-

dades 

exter-

nas de 

lazer 

com a 

compa-

nhia do 

respon-

sável. 

Ativi-

dades 

exter-

nas de 

lazer 

com a 

compa-

nhia do 

respon-

sável. 
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Inicio 

dos 

banhos 

e higie-

ne 

pessoa 

Inicio 

dos 

banhos 

e higie-

ne 

pessoal 

19h.  Op. de Cozinha 

e Op. de Lim-

peza. 

Inicio das 

atividades 

do plan-

tão no-

turno, 

Jantar. 

Inicio das 

atividades 

do plan-

tão notur-

no Jantar. 

Inicio das 

atividades 

do plan-

tão notur-

no Jantar.  

Inicio das 

atividades do 

plantão notur-

no Jantar. 

Inicio das 

atividades do 

plantão notur-

no Jantar. 

Inicio 

das 

ativida-

des do 

plantão 

noturno 

Jantar 

Inicio 

das 

ativida-

des do 

plantão 

noturno 

Jantar. 

20h  Orientadores 

Socioeducati-

vos. 

Acompa-

nhamento 

das agen-

das esco-

lares, 

pesquisas 

e orienta-

ções nas 

lições de 

casa. 

Acompa-

nhamento 

das agen-

das esco-

lares, 

pesquisas 

e orienta-

ções nas 

lições de 

casa. 

Acompa-

nhamento 

das agen-

das esco-

lares, 

pesquisas 

e orienta-

ções nas 

lições de 

casa. 

Acompanha-

mento das 

agendas esco-

lares, pesqui-

sas e orienta-

ções nas lições 

de casa. 

Acompanha-

mento das 

agendas esco-

lares, pesqui-

sas e orienta-

ções nas lições 

de casa. 

Filmes 

educa-

tivos, 

música, 

jogos e 

compu-

tador 

Filmes 

educa-

tivos, 

música 

jogos e 

compu-

tador 

 

21h  Or. Socioedu-

cativos 

Lanche 

da Noite 

Lanche 

da Noite 

Lanche 

da Noite 

Lanche da 

Noite 

Lanche da 

Noite 

Lanche 

da 

Noite 

Lanche 

da 

Noite 

22h3

0 às 

06h  

Orientadores 

Socioeducati-

vos 

Repouso 

 

Repouso 

 

Repouso 

 

Repouso 

 

Repouso 

 

Repou-

so 

 

Repou-

so 

 

 

O Planejamento das atividades será elaborado mensalmente de forma multidisciplinar, participativa levando em conta a 

realidade de cada criança e adolescente, como também a participação em oficinas, eventos e visitas as famílias. 

 

 

6.9.3. Especificar a utilização das horas técnicas, quando for o caso: R$ 1.500,80. 

 

Será utilizado o valor mensal de R$ 1.500,80 para as 10 (dez) horas técnicas de capa-

citação dos funcionários, ou seja, R$ 150,08 por hora. 

 

7 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA 

 

 

7.1. Descrição de receitas expressa pelo valor do convênio (De acordo com o valor 

informado no INSTRUMENTAL PARA INSTALAÇÃO DE PARCERIA POR 

TERMO DE COLABORAÇÃO)  

 

7.1.1. Valor mensal (de acordo com isenção da OSC) R$ 81.742,67 
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7.1.2. Valor Anual ou do período (exercício de maio à outubro de 2020): R$ 

490.456,02 

 

7.1.3. Valor Total da Parceria (valor mensal x 6 meses): R$ 490.456,02 

 

7.2. Descrição de despesas dos custos diretos e indiretos 

 

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD 

 
SAS MG 

NOME DA OSC INSTITUTO NOVOS HORIZONTES 

NOME FANTASIA LAR DE MARIA DE NAZARÉ III 

TIPOLOGIA Serviço Acolhimento Institucional para 

Crianças e Adolescentes-SAICA 

 

EDITAL EMERGENCIAL 

Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO  

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

 

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL  

OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL R$ 81.742,67 

OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS  

 

RECEITAS 

 
VALOR MENSAL DE REPASSE R$ 81.742,67 

VALOR DE IPTU R$ 22,82 

VALOR DE ALUGUEL R$ 5.500,00 

TOTAL DO REPASSE MENSAL R$ 87.265,49 

 

CONTRAPARTIDAS 

TIPO VALOR 

Valor de Contrapartida em BENS - 

Valor de Contrapartida em Serviços  - 

Valor de Contrapartida em Recursos Financeiros - 

 

DESPESAS 

 

 MROSC  
ITENS DE DESPESA (LDO) CUSTO 

 DIRETO 

CUSTO 

 INDIRETO 

TOTAL 

Remuneração de Pessoas e Encargos 

Relacionados 

R$ 68.364,57  R$ 68.364,57 
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Outras Despesas (incluir valor mensal 

de IPTU) 

R$ 10.726,92 R$ 2.674,00 R$ 13.400,92 

VALOR MENSAL R$ 79.091,49 R$ 2.674,00 R$ 81.765,49 

Aluguel do Imóvel R$ 5.500,00  R$ 87.265,49 
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Total Mensal da Despesa R$ 84.591,49 R$ 2.674,00 R$ 87.265,49 

 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
PREVISÃO DAS DESPESAS POR CUSTOS 

 

C
u

st
o

s 
D

ir
et

o
s 

CÓDIGO DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA VALOR ES-

TIMADO 

 1. REMUNERACÃO DE PESSOAS E ENCARGOS RELACIONADOS   

RE 1.1. Remuneração de Recursos Humanos; R$ 50.694,37 

RE 1.3. Encargos Sociais e Trabalhistas dos Recursos Humanos; R$ 5.627,09 

RE 1.5. Fundo provisionado R$ 11.391,02 

 2. OUTRAS DESPESAS  

OD 2.1. Horas técnicas de 10 (dez) horas mensais; R$ 1.500,80 

OD 2.2. Taxas de Serviços Públicos ou exercício do poder de polícia 

(AVCB); 

R$ 0,00 

OD 2.3. Alimentação para os usuários;  R$ 5.500,00 

OD 2.4. Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico; R$ 150,00 

OD 2.5. Despesas com atividades externas de natureza socioeducativa e de 

lazer; 

R$ 496,46 

OD 2.6. Despesas de transporte e vestuário; R$ 550,00 

OD 2.7. Material de escritório e expediente R$ 250,00 

OD 2.8. Material de higiene e limpeza;  R$ 500,00 

OD 2.9. Manutenção e reforma do imóvel; R$ 251,29 

OD 2.10. Manutenção e reparo dos bens permanentes e aquisição; R$ 200,00 

OD 2.11. Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, quando imóvel loca-

docom repasse de recursos pela SMADS;  

R$ 22,82 

OD 2.12.Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz, 

telefonia, internet e televisão a cabo; 

R$ 1.957,64 

OD 2.13. Auxílio pecuniário destinado ao acolhimento familiar de crianças e 

adolescentes; (redação dada pela Instrução Normativa SMADS n° 

1/2019)  

R$ - 

O.D. 2.14. Outras Despesas decorrentes diretamente das necessidades do ser-

viço. (Incluído pela Instrução Normativa SMADS n° 1/2019) 

R$ 0,0 

 3. ALUGUEL  

AL 3.1. Aluguel do imóvel R$ 5.500,00 

Observações: 
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 Norma-

tiva 03/SMADS/2018. 

 

 

t 

CÓDIGO DESCREVER OS ITENS VALOR ES-

TIMADO 

OD Serviços de Contabilidade R$ 1.039,00 

OD * Serviços de Administração inerentes ao serviço R$ 1.635,00 
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Observações: 
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 Norma-

tiva 03/SMADS/2018. 

* Custos com serviços administrativos,conforme parágrafo 80 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, referentes à 

supervisão técnica institucional, representação da Instituição perante às SAS, busca de parceiros econômicos e não eco-

nômicos para a melhoria do serviço, elaboração de instrumentais quantitativos e qualitativos, os quais beneficiam indire-

tamente a prestação do serviço e não à instituição e que em nada se confunde com as atribuições do gerente de serviço. 

 

CUSTOS DIRETOS – REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
CARGO (Desc. Individualmente) TURNO CARGA HORÁRIA  REMUNERAÇÃO 

Gerente de Serviço I Diurno 40h R$ 5.162,62 

Técnico (Assistente Social) Diurno 30h R$ 2.988,30 

Técnico (Psicólogo) Diurno 40h R$ 2.988,30 

Técnico (Pedagogo) Diurno 40h R$ 2.988,30 

Orientador Socioeducativo Dia Noturno 40h ou 12/36h R$ 1.717,59 

Orientador Socioeducativo Dia Noturno 40h ou 12/36h R$ 1.717,59 

Orientador Socioeducativo Dia Diurno 40h ou 12/36h R$ 1.717,59 

Orientador Socioeducativo Dia Diurno 40h ou 12/36h R$ 1.717,59 

Orientador Socioeducativo Dia Diurno 40h ou 12/36h R$ 1.717,59 

Orientador Socioeducativo Dia Diurno 40h ou 12/36h R$ 1.717,59 

Orientador Socioeducativo Dia Diurno 40h ou 12/36h R$ 1.717,59 

Orientador Socioeducativo 

Noite 

Noturno 40h ou 12/36h R$ 2.576,38 

Orientador Socioeducativo 

Noite 

Noturno 40h ou 12/36h R$ 2.576,38 

Orientador Socioeducativo 

Noite 

Noturno 40h ou 12/36h R$ 2.576,38 

Orientador Socioeducativo 

Noite 

Noturno 40h ou 12/36h R$ 2.576,38 

Orientador Socioeducativo 

Noite 

Noturno 40h ou 12/36h R$ 2.576,38 

Orientador Socioeducativo 

Noite 

Noturno 40h ou 12/36h R$ 2.576,38 

Orientador Socioeducativo 

Noite 

Noturno 40h ou 12/36h R$ 2.576,38 

Cozinheiro (a) Diurno 40h ou 12/36h R$ 1.462,30 

Cozinheiro (a) Diurno 40h ou 12/36h R$ 1.462,30 

Agente Operacional Diurno 40h ou 12/36h R$ 1.194,82 

Agente Operacional Diurno 40h ou 12/36h R$ 1.194,82 

Agente Operacional Diurno 40h ou 12/36h R$ 1.194,82 

QUANTIDADE DE TRABALHADORES 23 R$ 50.694,37 

 

 

DESCRIÇÃO VALOR 

 
FGTS - 8% R$ 4.055,55 

VALE TRANSPORTE – 2,10% R$ 1.064,59 

PIS – 1% R$ 506,95 

 

CUSTOS DIRETOS – Fundo Provisionado 

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ALÍQUOTA VALOR PROVISIONADO 

R$ 50.694,37 22,47% R$ 11.391,02 

Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento. Adotamos o valor de 22,47% 
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CONTRAPARTIDAS 

TIPO DESCRIÇÃO VALOR 

B Não haverá contrapartida em bens - 

S Não haverá contrapartida em serviços - 

F Não haverá contrapartida em recursos finan-

ceiros 

- 

Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira 
 

DATA 08/07/2020 

 

NOME DO PRESIDENTE OU PROCURADOR OU GERENTE DO SERVIÇO 

MARIA SABRINA BUENO DE ANDRADE SAAD 

PRESIDENTE 

INSTITUTO NOVOS HORIZONTES 

 

Nº DO RG 20.653.797-9  Nº DO CPF 264.307.308-83 

ASSINATURA: 

 

 

 

 

 

 

 

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

cada despesa rateada): Não haverá rateio de despesas. 

 

* Previsão de valor mensal para pagamentos de despesas por impossibilidade de 

pagamento por operações bancárias eletrônicas: 

 

Em espécie ou em cheque no valor máximo mensal de R$ 1.500,00 (hum 

mil e quinhentos reais) – para pequenas despesas emergenciais no Serviço 

(SOMENTE PARA CASOS EMERGENCIAIS), conforme Instrução Normati-

va 3/SMADS/2018. 

8 – OPÇÃO POR VERBA DE IMPLANTAÇÃO (nos termos dos artigos 104 a 108 

da Instrução Normativa 03/SMADS/2018):  

 

8.1. ( ) não solicitarei verba de implantação  

8.2. (x) solicitarei verba de implantação no valor estimado de: R$ 78.142,67 

 
DEMONSTRATIVO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS – VERBA DE IMPLANTA-

ÇÃO 
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SAS MG MÊS: 05 2020 

 

TIPO DE SERVIÇO Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 

Adolescentes - SAICA 

OSC Instituto Novos Horizontes 

NOME FANTASIA Lar de Maria de Nazaré III 

TERMO DE COLABORAÇÃO  

VIGÊNCIA   

 

ISENÇÕES: ISS  COTA PATRONAL ISENTO 

 

VALOR DA VERBA: R$ 78.142,67 

TIPO DE DESPESA VALOR PROGRAMADO VALOR GASTO SALDO 

Aquisição de utensílios e 

materiais de consumo: 

(Lençóis, Fronhas, Coberto-

res, Cortinas / persianas p/ 

quarto, Capacho, materiais 

pedagógicos). 

 

R$ 15.000,00  R$ 15.000,00 

Adequação do imóvel: ( 

Pintura do prédio (interna e 

externa), Manutenção Elé-

trica e hidráulica e peque-

nos reparos e adequações 

necessárias para o bom 

funcionamento do serviço. 

 

R$ 25.704,00  R$ 25.704,31 

Aquisição de materiais 

permanentes: (TVs, Pratos, 

Copos, Talheres, Panelas, 

Microondas, Bandeja, Tup-

perware, Jarras, Facas de 

corte, Tabua de corte, Lu-

vas térmicas, Caixas orga-

nizadoras, sofá, vídeo ga-

me, armário de cozinha etc. 

 

R$ 37.438,36  R$ 37.438,36 

TOTAL R$ 78.142,67 R$     - R$ 78.142,67 

 

RESUMO 

VALOR RECEBIDO R$ 78.142,67 

VALOR GASTO R$ -  

SALDO R$ 78.142,67 

 

 

 

DATA 08/07/2020 

Nome do representante Legal da Organização ou Pro-

curador ou Gerente do Serviço 

Maria Sabrina Bueno de Andrade Saad 

Nº do RG: 20.653.797-9  Número do CPF 264.307.308-83 
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Assinatura 

 

 

 

9 – CONTRAPARTIDAS: 
Não haverá contrapartidas. 

 

10 – QUADRO DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO EM QUE SERÁ FIR-

MADA PARCERIA  

 

10.1. Parcela única  

10.1.1. Valor da Verba de Implantação: R$ 78.142,67 

10.1.2. Contrapartidas em bens (indicar o mês): R$ 0,00 

10.1.3. Contrapartidas em Serviços (indicar o mês): R$ 0,00  

10.1.4. Contrapartidas em Recursos Financeiros (indicar o mês): R$ 0,00  

 

10.2. Parcelas mensais (registrar as parcelas referentes ao exercício civil, compreen-

dendo o mês previsto para inicio da parceria e o último mês do exercício em curso) 

 
PARCELAS VALOR DO RE-

PASSE 

CONTRAPARTIDAS 

EM RECUROS FI-

NANCEIROS 

 

 

CONTRAPARTIDAS 

EM BENS 

 

CONTRAPARTIDAS 

EM SERVIÇOS 

 

1º      R$ 0,0 R$ 0,0 R$0,0 - 

2º      R$ 0,0 R$ 0,0 R$0,0 - 

3º      R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 - 

4º      R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 - 

5º      R$ 87.265,49 R$ 0,0 R$ 0,0 - 

6º R$ 87.265,49 R$ 0,0 R$ 0,0 - 

7º R$ 87.265,49 R$ 0,0 R$ 0,0 - 

8º R$ 87.265,49 R$ 0,0 R$ 0,0 - 

9º R$ 87.265,49 R$ 0,0 R$ 0,0 - 

10º R$ 87.265,49 R$ 0,0 R$ 0,0 - 

11º      R$ 0,00 R$ 0,0 R$ 0,0 - 

12º      R$  0,00 R$ 0,0 R$ 0,0 - 

TOTAL    R$ 523.592,94 XXXX XXXX XXXX 

 
Obs.: A partir do exercício civil seguinte serão 12 parcelas de igual valor até o penúltimo exercício. No último exercício 

serão referentes ao número de parcelas entre o primeiro mês e o mês de término de vigência da parceria. 

 

11 – INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 

Conforme constam nos artigos 115 a 117 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018:  
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Art. 115 – A execução das parcerias celebradas nos termos desta Instrução Normativa 

será avaliada por indicadores qualitativos de metas e resultados esperados com rela-

ção 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 Ins-

trução Normativa, serão divididos em quatro dimensões com seus respectivos parâ-

metros:  

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.  

 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 o-

fertas específicas da tipologia do serviço, previstos no Plano de Trabalho.  

Parâmetros:  
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 INSUFICIENTE: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e espor-

tivos, bem como insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se em descon-

formidade com o previsto no Plano de Trabalho, afetando o desenvolvimento das ati-

vidades do serviço.  

 INSATISFATÓRIO: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e 

esportivos, bem como insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se em des-

conformidade com o previsto no Plano de Trabalho, mas isso não afeta o desenvolvi-

mento das atividades do serviço. 

SUFICIENTE: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esporti-

vos, bem como 

insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se em conformidade com o pre-

visto 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 Tra-

balho, com 

potencial para impactar positivamente sobre a qualidade das atividades desenvolvi-

das. 

 

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

Parâmetros: 

 INSUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se em condições de uso inade-

quadas, afetando o 

desenvolvimento das atividades do serviço. 

INSATISFATÓRIO: Cômodos e mobiliários encontram-se em condições de uso i-

nadequadas, 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 desistema de avaliação periódica do grau de satisfação do usuário. 

 

2. Dimensão: Serviços, processos ou atividades 

Indicadores/Parâmetros: 

 

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

PDU (usuários daPSB) / Plano Individual de Atendimento - PIA (usuários da PSE) / 

Plano de Desenvolvimento Familiar -PDF elaborados ou atualizados no semestre. 
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Parâmetros: 

a-

dos ou atualizados 

no semestre; 

m relatórios e prontuários 

elaborados ou 

atualizados no semestre; 

a-

dos ou atualizados 

no semestre; 

i-

zados no semestre. 

 

3. Dimensão: Produtos ou resultados 

Indicadores: 

 

3.1.Número de usuários atendidos / capacidade parceirizada do serviço 

Parâmetros: 

 

 

 

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 Alimen-

tação 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 for-

mulação.  
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 SUPERIOR: Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da 

SMADS, com divulgação no serviço e com participação dos usuários em sua formu-

lação, 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:  

 

 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 usu-

ários 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 ade-

são de mais de 50% dos usuários do serviços. 
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4. Dimensão: Recursos humanos 

Indicadores: 

 

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

lização de conhecimento no semestre, ofertada pela OSC, pela SMADS ou outras ins-

tituições 

Parâmetros: 

 

am de ao menos uma 

capacitação/atualização de conhecimento no semestre. 

am de ao menos 

uma capacitação/atualização de conhecimento no semestre. 

am de ao menos uma 

capacitação/atualização de conhecimento no semestre 

i-

tação/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: 

 

-se em desacordo ao previsto na legisla-

ção, havendo déficit de mais de 01 funcionário em quantidade e/ou qualificação exi-

gida. 

 

 

-se em desacordo ao previsto na legis-

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

 

 

encontra-se completo em relação ao definido pela le-

gislação, ou incompleto mas dentro do prazo legalmente previsto para substituições. 

 

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

ção, com base no artigo 60, I, desta Instrução Normativa, observando o procedimento 

disposto no artigo 114 da mesma norma;  

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

Plano de Providências Geral;  

 SUFICIENTE: aprovação da execução do objeto.  

 SUPERIOR: aprovação da execução do objeto.  

 

 

 

§ 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




