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3.   DOOBJETO 
 
 

3.1. O Termo de Colaboração conforme ci tado no item 2.1 terá o seguinte objeto: 
 

3.1.1    Tipo   de   Serviço:   SERVIÇO   DE   CONVIVÊNCIA    E   FORTALECIMENTO  DE 

VÍNCULOS - SCFV 

3.1.2 Modalidade: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS 
 

3.1.3 Capacidade de atendimento: I 00 VAGAS, sendo 60 vagas para atividades  presenciais e 
 

40 vagas para acompanhamento social em domicílio. 
 

3. 1.3.1  N° total de vagas:   I 00 
 

3.1.3.2 Turnos: 4 horas 
 

3.1.4   Local de instalação do serviço: GRAJAÚ 
 

3.1.5  Área de abrangência:  DISTRITO GRAJAÚ 
 

3.1.6  Bem imóvel: DISPONIBILIZADO PELA PRÓPRIA ORGANIZAÇÃO 

3.1.7 Forma de pagamento de concessionárias (água/luz): pagas com o valor do repasse mensal. 
 

3.1.8  Valor mensal de custeio do serviço 
 

3.1.8.2 Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: R$ 18.446,23 
 
 

4.    DA JUSTIFICATIVA 
 
 

4.1.  Justifica-se  a  abertura  do  presente  chamamento  públ ico  em  função  da  necessidade 

identificada pautada em estudo de vulnerabilidade social, para a: 

4.1.1. (    ) instalação de serviço novo; 
 

4.1.2. ( x) continuidade de serviço já instalado  por completar período de vigência legal; 
 

4.1.3. (    ) continuidade de serviço já instalado em virtude de denúncia ou rescisão 
 
 

S. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 

5.1.  Para   a  consecução  dos  objetivos   constantes  deste   Edital   a   SMADS   procederá   à 

transferência  de  recursos,  em  observância   ao  cronograma  de  desembolso   apresen tado  na 

proposta. 
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O valor total de recursos será de até R$ 95.21 3, 1 5 (Noventa e Cinco Mil, Duzentos e Trinta e 
 

U m  Reias e Quinze Centavos ) no exercício de 201 8 
 
 

5.2 Como a parceria contará com vigência plurianual em exercícios financeiros seguintes ao da 

seleção, a previsão dos créditos necessários para garantir a execução da parceria será  indicada 

nos orçamentos dos exercícios seguintes. 

 
5.3. As despesas onerarão a dotação orçamentária no 93.10.08.243.301 3.6206.3.3.50.39.00.0X - 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVrvÊNCIA E 

FORTALECIMENTO  DE VÍNCULOS  - CRIANÇAS,  ADOLESCENTES,  JOVENS  E 

IDOSOS, do orçamento vige. 
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ANEXO V PLANO DE 

TRABALHO 
 
 

I EDJTAL N° 132/SMADS/2018 
PROCESSO  No 

 
 

1 - DADOS DO SERVIÇO 
 
 

1.1.   Tipo   de   Serviço:   SERVIÇO   DE   CONVIVÊNCIA   E   FORTALECIMENTO   DE 

VÍNCULOS- SCFV 

1.2.  Modalidade: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA  DE IDOSOS 
 

1 .3. Capacidade de atendimento: 1 00 VAGAS, sendo 60 vagas para ati vidades presenciais e 40 

vagas para acompanhamento social em domicílio. 

1.4. N° total de vagas:  I 00 
 

1.4.1. Turnos: 4 horas 
 

1.5. Distrito(s) possível (is) para instalação do serviço: GRAJAÚ 
 

1.6. Área de abrangência do serviço (em distrito(s): D1STRJTO GRA.TAÚ 
 
 

2- IDENTIFICAÇÃO  DA fROPONENTE 
 

2.1. Nome da OSC: Associação Amigos do Jardim Reimberg 

2.2. CNPJ: 55.647.887/0001-04 
 

2.3. Endereço completo:  Rua Al ba Valdez, n° 03 
 

2.4. CEP: 04845-200 
 

2.5. Telefone(s): 5939-0021 
 

2.6. E-mail: reimberg@uol.com.br 
 

2.7. Site: 
 

2.8. Nome do (a) Presidente da OSC: Carlos Eduardo Costa da Conceição 
 

2.8.1. CPF: 276.094.618-572.8.2. RG/Órgão Emissor: 34.346.340-4 I SSP -SP2. 
 

8.3. Endereço completo: Rua Alba Valdez, n° 432 bairro Jardi m Reimberg CEP: 04845- 200 
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3- DESCRJÇÃO  DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA 
 
 

O Núcleo de Convivência de Idoso é um espaço de referência para o Convivência e 

Fortalecimento   de Vínculos, destina-se  ao segmento  idoso com idade igual ou superior a 60 

anos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. Tem por  foco o desenvol vi mento 

de ati vidades  que c ntribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento 

da autonomia  e da sociabilidades, no fortalecimento  dos vínculos familiares, no convívio 

comunitário e na prevenção ás situações de risco social. 

Oferece   ainda   proteção  social   básica   no  domicilio,   por  meio  de  busca  ativa  para  a 

identificação e acompanhamento  social de idosos em situação de isolamento, dependência  de 

cuidados  e demais  riscos  identificados  e do  acotyJpanhamento domiciliar  sistemático. Essas 

ações  têm  como  objetivo  a  prevenção  de  agravos que  possam  provocar  o  rompimento  de 

vínculos familiares e sociais e a prevenção de isolamento social. 

São usuário do NCI: idosos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos. em 

situação de vulnerabilidade social, com prioridade para: 

•  Os beneficiários de Beneficio de Prestação Continuada (BPC) 
 

•  Os oriundos de famílias beneficiárias de Programa de Transferência de Renda ( PTR) 
 

•  Os  que  apresentam   vivência  de  isolamen to  por  ausência   de  acesso  a  serviços  e 

oportunidades de convívio  familiar e comunitário e cujas   necessidade, interesses e 

disponibilidades  i ndiquem a incl usão no serviço. 

Este serviço deve propor ações que fortaleçam os vínculos familiares e que propiciem a 

constituição  de espaços de convivência. Para tanto deve desenvolver ações com as famílias dos 

usuários,  referendando-os como coparticipes  no  processo  de  formação  i ntegral  dos  idosos. 

possibilitando  a participação e corresponsabilidade na proteção  e desenvol vi mento destes.  O 

serviço deve buscar a articulação dos diversos serviços  no território para uma ação i ntegral e 

intersetorial, respondendo assim às necessidades da população em situação de vulnerabi l idade. 

As  atividades   desenvolvidas  devem  atender   aos  interesses  e  peculiaridades   presentes  no 

território,  propiciando  a  participação  cidadã  e  o  desenvolvimento de  competências  para  a 

compreensão crítica da realidade social e do mundo contem porâneo. 
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Para a constituição do espaço de convivência, os idosos são considerados como sujeitos de 

direitos,   reconhecendo-se   a  condição   peculiar   de  desenvolvimento   dos   ciclos   de  vida, 

garantindo cuidados, processos educativos de socialização e de experimentação. As vivências e 

atividades oferecidas no serviço visam ao alcance da autonomia e ao protagonismo social, 

possibilitando a constituição de espaço de convívio a partir dos interesses, demandas e 

potencialidades  da faixa etária, através de experiências  lúdicas, culturais e esportivas, como 

forma  de  expressão,  que favorecem  o desenvolvimento de sociabilidades  e a prevenção  da 

situação de risco social. 
 

 
3.1- DADOS ESTATISTICOS  DO TERRITRJO 

 
 

O Distrito de Grajaú é a maior região de São Paulo, com aproximadamente meio milhão 

de habitantes e uma densidade demográfica de 4.460 moradores por quilômetros quadrados. 

A porcentagem do crescimento populacional anual é de 5,04% uma das mais altas do 

município.  Mulheres (51,06%) é a maioria, jovens entre OI  e 29 anos  52%  também  50 mil 

pessoas vivem aglomeradas em ocupações não planejadas, irregulares, muitas vezes favelas ou 

casas sem acabamento. 

A região do extremo sul - Grajaú  incluído - é onde o número de pessoas engajadas  em 

movimentos  sociais  é  mai s  expressivo:  cerca  de  7%  da  população,  ante  5,6%  na  média 

paulistana.  Grajaú tem 68 grupos ou associações  que atendem ou beneficiam  mais de 10 mil 

pessoas. (periferia em movimento.wordpres.com/Grajau). 

O Distrito do Grajau foi apontado pelo Mapa da desigualdade, elaborado pela rede Nossa 

São Paulo (2013) como o pior Distrito da Cidade de São Paulo no quesito qualidade de vida, 

pois dos 55 critérios  analisados, o Grajau  registrou  32 indicadores  classificados como rui ns. 

Segundo  o Índice de Vulnerabi lidade Juvenil  - lVJ o Grajau apresenta  a 4•   maior  taxa de 

mortalidade  por  homicídio  da  população  masculina  de  15  a 19  anos;  356,80  por  I 00.000 

habitantes,  53,47%  dos jovens de  18 a 19 anos  não concluíram  o ensino  fundamental,  o 4° 

percentual do município. (cf.Fundção SEADE). 

É  sabido   que   os   investimentos   nas   ultimas   décadas   elevaram   as   condições   de 
 

infraestrutura  urbana  e diminuíram  a ausência  de  equi pamentos  e serviços,  porém  ainda se 
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percebe uma má distribuição  destes equipamentos  pela malha da cidade bem como diferenças 

relacionadas à qualidade e a padrões de atendimento. 

Essa  heterogeneidade  das condições de vida em cada território pode ser apreendida  por 

meio de pesquisas que procuram construir indicadores do nível de bem-estar e a exposição da 

população a riscos sociais.  Este é o caso do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS). 

Essa região faz parte do grupo 5- Vul nerabilidade Alta que engloba os setores censitários q ue 

possuem as piores c :mdições na dimensão socioeconômica (baixa) estando entre os dois grupos 

em  que  os chefes  de  domicílios  apresentam,  em  media, os  níveis  mais  baixos de  renda e 

escolaridade. Concentra famílias mais velhas, com menor presença de crianças pequenas. 

Em  2012,  81 0  milhões  de  pessoas  tinham  60  anos  ou  mais,  constituindo   1 1,5%  da 

população global. Projeta-se  que esse número alcance  I bilhão em menos de dez anos c mais 

que duplique  em 2050, alcançando 2 bilhões de J?CSSoas ou 22% da população global. .Já no 

Brasil, segundo pesquisa do IBGE, a população idosa totaliza 23,5 milhões de pessoas. 
 
 

Subprefeitura Numero  de  famílias  residentes  nos. 
 
setores censitários do IPVS 5 e 6 

Participação    Percentual 
 

noMSP 

Capela Do Socorro 34.325 8,9 
Fonte: Fundação Seade I PVS 2004 E SMADS/CGB PLAS 2010. 

 
 

Outro Sistema de indicadores de moni toramento relacionado à questão dos direitos humanos 

que  nos ajudam a caracterizar  a população  com a qual  atuamos é o Sistema  Intraurbano de 

Direitos Humanos (SIM-OH) que nos fornece dados de 2010. Nesse sistema as variáveis que 

compõe  indicadores  síntese são:  criança  e  adolescente,  mulher,  negro,  população  idosa  e 

violência. 

Seguo quadro da Subprefeitura Capela do Socorro, e o quadro de famílias inseridas no 
 

CadUnico, Bolsa Família e Renda Cidadã com os dados comparativos de agressões a idosos 
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Su bprefeitura Taxa de mortalidade 

infantil  (por mil 

nascidos vivos). 

Proporção de  mães 

com ate  17 anos, por 

local de residência 

(em%). 

Taxa  de  mortalidade por 

agressões  (homicídio) em 

homem  de  15 a  19  anos 

(por cem  mil  homens  de 

15 a 19 anos). 

Capela 11,9 7,70 19,73 

Fonte: Fundaçilo Seadc 1PVS 2004 E SMADSICGB PLAS 2010. 
 
 
 

CADASTRO UNICO BOLSA  FAMILIA RENDA CIDADÃ 

53.921 22.701 77 

Fonte: Centro de Geoprocessamento e Estatlstlca- CGEO. (JAN 12017) 
 
 
 

AGRESSÃO A IDOSO  2012 AGRESSÃO A IDOSO 2015 REG IÃO GRAJAU- 2015 

60,19 37,45 5,72 

Fonte : S1vva I Cov1sa I SMS-SP I IBGE ( 2016 ) 
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3.2 - CURRJCULO DA ORGANIZAÇÃO 
 
 

A Associação Amigos do Jardim Reimberg desde sua fundação em 1 5/1 1 /1979, sem pre 

preocupada com as condições de vida das pessoas mais carentes do bairro, vem realizando um 

atendimento  sistemático visando à  mel horia  dessas  condições.  Localiza-se  na  região sul da 

capital,  numa periferia muito caren te, com alta densidade  populacional, com  pouca oferta  de 

emprego, caracteri da  pela falta de indústrias e comercio incipiente, sendo  pequenos bares, 

mercadinho,  bazares,  farmácias,  sacolão,  feira-livre.  O  transporte  ainda  não  atende  toda a 

região sendo servida por três linhas de ônibus do Jardim São Bernardo que passam próximo ao 

Jardim Reimberg.  Não possui posto de saúde, servindo-se dos postos de saúde do Grajau ou 

Jardim  São  José.  Possui   uma  escola  estadual  de  primei ro  e  segundo   grau,  uma  creche 

municipal. O esporte é incentivado pela S.A. Jardim Reimberg, com um campo  improvisado e 

uma quadra. Não possui casa de cultura ou simila r nem locais de lazer para a população. 

A população alvo que deverá ser beneficiada com esta programação é caracterizada por 

moradores do próprio bairro com renda per capita inferior Y. do salário mínimo, comprova ndo a 

situação de abandono que vivem. essas pessoas e a necessidade da prestação deste  serviço. A 

partir desta  perspectiva  a Associação  se  empenha  na busca  por  projetos  para reverter  esse 

quadro e proporcionar oportunidades a todos que dela necessitar. 

Através da sondagem. observação e da demanda existente concluiu-se a necessidade de 

desenvolver atividades com crianças e adolescentes,  tendo por foco a constituição de espaço de 

convivência, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. 

As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, cul turais e esportivas como 

formas de expressão,  interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social.  Deve atender 

crianças e adolescentes com deficiência, retiradas do trabalho i nfantil e/ou submetidas a outras 

violações de direitos, com atividades que contribuam na perspectiva de vida, melhoramento da 

autoestimà e valorização de suas experiências, além de garantir uma infância saudável e digna 

favorecendo o desenvolvimento de sociabilidades e prevenção de  vulnerabilidade e rico social. 

Algum tempo depois a organização  sentiu  a necessidade de trabalhar com a família e 
 

criou-se um curso de corte e costura.  frequentado por mulheres da comunidade, que mais tarde 
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foi se observando o envelhecimento das mesmas surgindo a necessidade de um projeto voltado 

para idosos. 

Em relação  ao perfil  financeiro, a entidade  só  mantém convênio  com  a  Prefeitura do 
 

Município de São Paulo. Quanto ao prédio é mantido em sistema de comodato. 
 

A Associação juntamente com a comunidade vem  conquistando melhoria   para o bairro 

como:  escolas, creches, praças, etc. 

Atualmente a Associação mantem parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e 
 

Desenvolvimento Social- SMADS  com os seguintes serviços: 
 
 

NCI REIMBERG 
 

Faixa etária: Aci ma de 60 anos 
 

Atendidos: I 00 

Rua: Alba Vaidez, n° 03 -Jardim Reimberg 
 
 

CCA JOSÉ RAMOS FILHO 

Faixa etária: 06 à 14 anos e 1 1  meses 
 

Atendidos: 90 

Rua: Alba Valdez, n° 03 -Jardim Reimberg 
 
 

3.3- PARCERJAS 
 

A Organização mantem parcerias com: 
 

• UBS de Refercncia da Família 
 

•  Expressão Cultural Periférica (ECP) 
 

•  Programa Viva Leite (Distribuição de Leite para Comunidade) 
 

•  Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo 
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CERTIFICADOS, TITULOS E REGISTROS. 
 

Data da Fundação I 15 de Novembro de 1979
 

COMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) - N• 654/201 2 

SMADS (Secretaria  Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social) - Matricula 3.I O li 
 

Utilidade Pública Estadual : 11 .238/2002 
 

Utilidade Pública Municipal: 41 .291/2001 
 
 
 

4- DESCRIÇÃO DAS  METAS  A  SEREM  ATINGIDAS E  PARÂMETROS  PARA 

AFERIÇÃO DE SEU CUMPRIMENTO 

Os indicadores de avaliação  e as metas  previstas  deverão estar  no mínimo de acordo com o 

preceituado no parágrafo 4°, do artigo 15 da Portaria 55/SMADS/2017. 

I -São considerados indicadores qual i tativos para cada dimensão a segui r: 
 
 

Dimensão Organização e Funcionamento - Espaço  Físico 
 

Metas Parâmetros para  aferição de seu cumprimento 
Ambiente organizado e acolhedor 

•  Adeq uar   os espaços/     mobiliários   de • Adequar os espaços/  mobiliários de acordo 
acordo    com   a   Tipificação    da   Rede com a Tipificação  da  Rede 
Socioassistencial, e com  uma equipe  de 
profissionais adequada. 

Socioassistencial,  e  com  uma  eq uipe  de 
profissionais adequada. 

 
•  Garantir    a   organização    dos    espaços •  

Acesso 
aos  idoso   o;:      fu ncionários   aos 

intcmos     e    externos    que    permitam di versos espaços do NCI 
movi mentos, c   deslocamento    para   a 
exploração dos ambit:n tes. 

 
•  Garanti r espaços alegres que i nstiguem os 

idosos (dentro da sua faixa etária) a 
desenvolverem as atividades e a 
permanecerem  no serviço 
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Acessibilidade 
•  Garantir condições de acessibilidade à pessoa 

com deficiência. 
 
 

Espaço  Físico 
•  Manter  disponível   mobiliário  adequado  de 

acordo  para os  idosos. 
 

•  Ga rantir materiais di versos. c mobiliários em 
qualidade e variedade adequadas ao 
desenvolvimento integral .. 

 
•  Garantir  a  ven tilação.  higiene.  ilumi nação. 

segurança adequada aos diversos ambientes. 
 

•  Limpeza     .:    desinfecção    de    todos     os 
ambientes, utilizados pelos idosos a ser 
realizados sempre  em  horários diferentes  de 
sua util ização. 

 
•  H igienização  de equipamentos, utimsilios 

 
•  Limpeza das caixas d' água. dcsinsetização e 

desratização. 
 

Ma nutenção 
•  Realizar a manutenção em todos os espaços c 

equipamentos quando necessário. 
 

Alimentação 
• Manter   al imentação   dos   idosos  confonnc 

orientações do guia alimentar. 
 

•  Manter  um  padrão  hi giênico adequado  com 
condição     fundamental    a    qual idade    da 
alimentação oferecida 

 
•  Cum prir  o   esquema   alimentar   c   publ ica r 

semanalmente. 
 

•  Garantir o porcionamcnto adequado. 

•  Trabalhar   de  acordo  com  o   manua l     de 
instruções técnicas de acessi bilidade e suas 
alteraçôcs. 

 
 
 
•  Adequação  do  mobil iário em consonância 

com atipiticaçao 
 
•  Materiais  c bens  disponíveis  no  espaço. 

sendo adeq uado à natureza do uso a que se ' 
destinam, devendo  atender  os cri térios de 
qualidade, q uantidade c variedade. 

 
Supervisionar os am bientes. 

 
 
•  Limpeza c higiene nos diversos  espaços  c 

equipan1entos c materiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Conservação  e/ou manutenção  devida aos 

equipamentos que delas necessitarem. 
 
 
•  Manual   prático   pa ra    uma   alimentação 

saúdavel. 
 
•  Cardápio Semanal 
 
 
 
•  Tabela de porcionamento 
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c- 
• Garantir  o  fornecimento  de  dietas  especiais 

conforme prescrição medica. 
 

•  Desenvolver    projetos    educativos    com    a 
temática alimen tação saudável. 

 

• Controlar  o estoque. as datas de vai idade c o 
armazenamento  para que não haja descarte de 
alimentos. 

 
Preservação c guarda dos materiais 

 
•  Disponibi l izar   mobiliário   o   su ficiente.   e 

manter acessível. 
 

•  Limpeza     e    orga nização    do    mobiliário 
utilizado.e bem como os espaços de guarda. 

 
 

Comunicação Visual 
•  Criar  quadro   para  comunicação   visual.  em 

local visível e acessível. 
 

Comunicação Social 
• Al i mentar  e  publ icar  as  comunicações   de 

forma transparente nos diversos recursos 
disponíveis. 

• Verificação e controle dos estoques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Atual ização das informações consta n tes do 

quadro 
 
 
 
•  Atual ização das informações 

 
 
 
 
 
 

Dimensão Organização e Funcionamento-Gestão dos Recursos  Financeiros 
 

Metas Parâmetros para aferição de seu cumprimento 
Acompanhamento das propostas de flexibilização 

•  A partir do trabalho  real izado  poderá  surgir 

imprevistos    necessários    q ue   precisaremos 

ultrapassar   o   valor   esti pulado      permitido 

assim    sendo    solicitaremos    ao   gestor   da 
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parceria através de oficio autorização. 
 
 

Compatibilidade   de   elementos   de   despesa  e 

quantidade 

• Trabalhar de acordo com o per-capta 
 
 

Justificatiya  de   gastos   imprcYistos   ou   fora   do 

padrão 

• Será  solicitado  ao  gestor  de  parceria 

autorização   na  aq uisição  de  materiais  para 

complementação do trabalho conforme 

necessidade. 

 
Gra u de  organização das  informações 

administratiYas c fina nceiras 

• Transparência nos  documentos  que  se 

referem   às   informações   admi nistrativas   e 

financeiras,   contribui ndo   na   medida   que 

forneça subsídios para um a concepção 

externali sta,   conceitual    e   consciente    das 

ações realizadas. 

 
•  Conforme analise mensal dos gastos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Verificação continua dos registros. 

 
 
 

Dimensão Organização c Funcionamen to - Gestão Administrati\'a 
 

Metas Parâmetros_ll_ara afcris_ão de seu cum_l!l"imcnto 
Quadro de profiSsionais 

• Manter   o   quadro   de   recursos    humanos 

previsto, assegurado  o  atendimento 

administrativo  durante   todo  o  período   de 

funcionamento do NCI . 

 
•  Quadro  de  funcionários  de  acordo  com  a 

legislação vigente 
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l'articipação em ações formath·as 
 

• Proporcionar aos profissionais, formação 

mediante a disponibilidade da Secretaria c da 

r.:dc socioassistencial 

 
Abra ngência da supervisão in loco 

 
• Disponibiliza( documentos c  informações 

assim que solicitada pelo gestor de parceria 

 
Horário de Funcionamento 

 

•  O  horário  de  funcionamento   ocorrerá  das 
 

8:00  ás  12:00h  de segunda-  feira  a  sexta- 
 

feira 
 
 

Postura dos Profissionais 
 

•  Os profissionais devem manter a ética moral, 

se vestir adequadamente, além de ter o 

compromisso diário  com o trabalho. 

 
Flu xo de Informações de usuários 

 

•  Preenchimento dos formulários  de inscrições 

e matrícula. 

 
Estimular a  participação em  espaço  de  controle 

social ou defesa  de direitos 

•  Participar  e   reproduzir  para  o  serviço  os 
 

contextos discutidos nos espaços em geral 

 
 
• Multiplicar conteúdos para a eq uipe 
 
 
 
 
 
 
• Manter  os  documentos   atualizados  e 

arquivados de forma que possam ser 

consultados a qualquer momento 

 
• Conforme  estabelecido  no  plano  de 

trabalho 

 
 
 
 
 
•  No desenvolvimento do trabalho 
 
 
 
 
 
•  Analisar se as informações estão de acordo 

com o solici tado. 

 
 
 
 
•  Reproduzi r os conteúdos 
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Dimensão  Acompanhamento  de  Plano   de  Trabalho - Dimensão  Técnico-Operativa - 

Trabalho com Usuários: 
 

Metas Parâmetros para  aferição de seu l'Umprimcnto 
G rau  de  participação na  construção nas  normas 

de convivência 

• Estabelecer a presença, interesse de todos em 

construir   as   normas   de   convivência   de   uma 

forma efetiva e pontual 
 

 
Atualização de registro dos usuários 

 
• Atualização será realizada sempre que houver 

necessidade,  de  acordo  com  a  informação  do 

idoso. 

 
Socialização das informações 

•  De acordo  com a  necessidade  c especificidade 

dos idosos  quando  observado  alguma  situação 

para socialização das informações. 
 
 

Discussão de caso 
 
• Através da demanda  apresentada  pelo idoso, na 

observação do dia, faz-se  necessário o estudo de 

caso   na   perspectiva   de   sol ucionar   possíveis 

problemas e futuros encaminhamen tos. 

 
Estratégias   para     inclusão/atualização  dos 

usuários no CadÚnico e outros programas de 

transferência de renda 

• Através do  diálogo, conscientização sobre a 

importância  de estar com o cadastro atualizado, 

 
 
• Através da presença 

 
 
 
 
 
 
•  Através de documentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
•  De acordo com o apresentado no convívio 

 
 
 
 
 
 
 
 
•  Análise das fichas de matrículas 
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bem como informações para as  devidas incl usão.     •  Anal ise das fichas de mat ricula 
 
 

Mapeamento de vinculo afetivos das relações 
 

• Através de pesquisa  realizada nos prontuários 
 
 

Pa rticipação   dos    usuá rios    nos    projetos   de 

revitalizaçào dos projetos 

•  Estimular os usuários a participar dos projetos de 

revi talização  existente,  visando  a  melhoria  da 

comunidade. 

 
Participação dos  usuá rios  no  planejamento da 

atividades 

•  Através de reuniões com a equipe técnica e os 

idosos se  faz  o  levantamento das  i ntenções  de 

atividades para criar o cronograma. 

 
 
•  Composição  familiar 
 
 
 
 
 
• Através da participação nos projetos 

Aquisições 

desenvolvida 

 

dos  usuários  por  atividade   •  Demonstração de interesse dos idosos 

 

•  Executar as  atividades  propostas pelos     idosos 

junto  com  a  equi pe técnica    no  planejamento 

mediante as possibi lidades. 

Atividades externas 
 

•  Oferecer  visitas aos diversos espaços de cultura,    •  Levantamento das possibilidades 

lazer  e outros, com  o objetivo  de enriquecer o 

trabalho proposto. 
 
 

Canais de comunicação e sugestões dos usuá rios 
 

•  Disponibilizar espaço das mídias sociais e outras 

formas   de   comunicação  com   o  objetivo  de 

proporcionar  um bom relacionamento 

•  Conforme interesse dos idosos 
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Intensidade  de intervenções  dos profissionais  na    •  Levantamento de  dados  coletados  com   os 

mediação de conflitos  usuários 

Atendimentos individualizados ou em grupo dos 

idosos junto com a equipe técnica do NCl são feitas 

orientações,  palestras  explicativas de  acordo  com 

cada   caso   apresentado,    são   feitos    relatórios, 

acompanhamento e encaminhamentos para serviços 

da rede quando há necessidade. 
 

Mecanismo para avaliação das atividades 
 

• Monitoramento da atividade proposta até a 

execução 

Articulação    entre   atividades   e   espaços   para 

difusão da produção dos usuários 

• Através de parcerias com a rede, planejar eventos 

à fim de divulgar os trabalhos produzidos pelos 

idosos. 

 
Estimular  a participação  dos usuá rios durante as 

atividades 

•  Criar  formas  prazerosas,  fazendo com  que  a 

 
•  Através dos comportamentos apresentados 
 
 
 
 
 
 
•  Monitoramento 
 
 
 
 
 
• A partir das produçõe$ realizadas 

frequência   se    torne   assídua    e    que   haja   •  Através da frequência 

comprometimento com a realização da atividade 

 
Laicidade  e  respeito  a  diversidade  religiosa nas 

atividades desenvolvidas. 

•  Reconhecer a diversidade e promover o respeito   •  O grupo respeitando as diversas crenças 

c  igualdade entre  o  grupo  em  relação  a  sua 

crença. 
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Dimensão  Acompanhamento  de  Plano  de  Trabalho - Dimensão  Técnico-Operativa - 

Trabalho com Família 
 

Metas Parâmetros para aferição de seu cumprimento 
Mapeamento das  relações de vínculos afetivos 

 
•  Através de pesquisa realizada nos prontuários 

 
 

Pa rticipação   dos    familiares  nos   projetos   de 

revitalização 

• Conscientizar a família sobre a partici pação e 

integração   em conjunto com idosos nos 

projetos de revitalização. 

Participação dos  familiares no planejamento das 

atividades 

• Promover     espaços      democráticos     e 

participativos. 
 

 
Aquisição dos  fammares  por  atividade 

desenvolvida 

•  Com base nas propostas  criadas em conjunto 

com as famílias, coloca-lás em prática  de 

acordo com as possibilidade existentes na 

ocasião 

 
Habilidades de sociabilização c convívio 

 
• Estim ular   a   prática   da   sociabilização   no 

serv'iço juntamente com os idosos. 
 

 
Canais de comunicação e sugestões de usuários 

 

•  Disponibil izar   espaços   através  das   mídias 

sociais e outras  formas de comunicação  com 

 
 

• Composição familiar 
 
 
 
 
 

•  Através da participação nos projetos 
existentes 

 
 
 
 
 

•  Demonstração de interesse das famílias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Diagnóstico  das possibilidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Levantamento de dados coletados 
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o objetivo de proporcionar um bom 

relacionamento   e  operacionalização  do 

serviço, além da proximidade e relação. 
 
 

Intensidade  das intervenções dos  profissionais na 

mediação de conflitos 

•  Através de  reuniões socioeducati vas com  as 

famílias, em reflexões, em momentos de 

conversa e em alguns casos através das 

orientações    para   mediar   o   conflitos,   em 

visitas domiciliares. 

 
Mecanismos para avaliação das atividades 

 

• Monitoramento  das  atividades  desde  à 

proposta até a execução das mesmas. 

Visitas domiciliares 
 

• Criar    junto     com     os     idosos!     famíl ia 

cronograma   para  realização  das  visitas   no 

intuito  de aproximar  e fortalecer   a  relação 

serviço/famíl ia. 

Serviços de referência e contrareferência 

•  Informar os idosos/famílias sobre os diversos 

serviços  existentes      de      referência      e 

 
 
 
 
•  Através dos comportamentos apresentados 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  monitoramento 
 
 
 
 
 

conforme estabelecido em encontros 
socioeducativos 

 
 
 
 
 
•  Divulgação nas rodas de conversa e através de 

atendimento individual 

 

con trareferência,  através  de 
 

encaminhamentos para CRAS,CREAS, 

Convites    de   encontros   como   Forum   do 

Idosos  da  região ,  orientações  para  procura 

de outros serviços como área da saúde, 

 
Articulação   entre    atividades   e   espaços   para 
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difusão da  produção dos usuá rios 
 

• Proporcionar  às famílias  integração  nos 

eventos  realizados  com  a rede  parceira,  com 

o     objetivo     de   di vulgar    os    trabalhos 

produzidos pelos idosos. 

 
 
 
 
À partir das  produções realizadas 

 
 

Estimular a participação dos usuários du rante as 

a tividades 

•  Tomar  prazerosa  toda  c  q ualquer  atividade 

proporcionada, à  fim de  que  a  participação 

se tome efetiva. 

 
 
 
 
 
•  Através  da frequência 

 
 
 

Dimensão  Acompan hamento de  Plano   de  Trabalho - Dimensão Técnico-Operativa  - 
 

Trabalho com Território 
 

Metas Pa râmetros_11_a ra a fcrkão de seu cu m primen to 

s 

 
 
 
 
 
 
 

ados 

Pa rticipação nas atividades do território 
 

•  O  serviço  deve  proporcionar  espaços   para 

real ização   de   atividades   conjunta   com   o 

território à fim de se estabelecer relação de 

trabalho em parceria. 

Mapeamen to  dos  recursos acionados no 

mês/semest re no território 

• Levantamento  sobre  as  demandas  que 

ocorreram e por conscquência tiveram que 

aeion·ar os recursos do terri tório. 

Articu lação  com  ou tros serviços socioassistenciais 

especificando q uais c os objetivos 

•   Trazer para  o  território  a  participação  de 

outros serviços  da rede  da assistência  com o 

 
• Levantamento de possi bi lidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Com base nos registros cadastr 
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objetivo de conhecimento e expansão na 

participação e articulação  como por exemplo 

ONG'S     parceiras  q ue  também executam  a 

política da assistência com seus projetos e 

programas, fóruns de debates e defesa de 

direitos. também com o objetivo de defender 

os direitos sociais. além do CRAS e  CR EAS 

que também somam forças quando o objetivo 

é referente às questões sociais. 

Articulação com  outros serviços  de  outras 

políticas, especificando quais e os objetivos 

• Estabelecer  parceria com a rede de outras 

secretarias como  por exem plo saúde com o 

objetivo de desenvolver junto á UBS   de 

referência  ações  e  atividades   no  território. 

como também a educação com o o jetivo de 

tomar  mais  a berta  o acesso  da  comunidade 

nas ações descnvoh·idas.  a secretaria  de 

segurança pública  também tem grande 

importância  nessa  parceria com o objetivo de 

desenvolver junto com a comunidade ações e 

estratégias  para  melhorar a segurança  como 

um  todo,  os  coleti vos  e  projetos  culturais 

ex istentes  com  o  ol:> jctivo de  di vulgá-los  e 

recon heci mento dos mesmos. 

 
Articulação  para   realização  de  eventos 

comunitários, passeios ou atividades externas com 

usuários/fa milias 

•  Promover   junto   à   outros   órgãos   e  outra 

 
 
•  Necessidade de crescimento e 

fortalecimento local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  à partir  da realidade e necessidade  local 
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políticas ações e ati vidades fora do terri tório 

como  por  exemplo  visitas em  espaços 

culturais    e     de     lazer.     obje!ivando     a 

possibi lidade de conhecimen to e informação 

para os usuários/famílias. 

 
 
 
 

5-FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS 
 
 

Dimensão Organização e Funciona mento- Espaço  Físico 
 

Metas 
Ambien te organizado c acolhedor 

 
Forma de cumprimen to das metas 

•  Adequar os espaços/ mobiliários de acordo com a 
Ti pificação   da   Rede  Socioassistêncial.  e com 
uma equipe de profissionais adequada. 

 
• Contratando  sempre  que  houver a 

necessidade 
 

• Garantir a organização dos espaços internos e 
externos  que  permitam  movimentos  c 
deslocan1en to pa ra a exploração dos a mbientes. 

 
 
 
•  f-ornecer espaços  com 

 
 
 
capacidade 

•  Garantir espaços alegres que instiguem os idosos 
a desenvolverem  as atividades e a permanecerem 
no serviço 

 
Acessibilidade 
•  Garanti r  condições  de  acessibilidade  à  pessoa 

com deficiência. 
 
 

Espaço  Físico 

suficiente para'o número de atendidos 
 
 
 
 
 
•  Cumprir com as exigências relacionadas às 

instruções técnicas de acessibilidade 

•  Manter  disponível  mobiliário  adequado  de 
acordo com os idosos 

 
•  Garan tir materiais diversos e mobi liários em 

qual idade     e     va riedade    adequadas     ao 
desenvolvimento i ntegral. 

 
•  Aquisição   dos   materiais.   mobil iários   e 

eq uipamentos 
 

• Garantir  a  ven tilação.  hig iene,  i l uminação, 
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segurança adequada aos diversos ambientes. 
 

•  Limpeza     e    desinfecção     de    todos   os 
ambientes.    utilizados   pelas   idosos   a   ser 
real izados  sem pre em  horários diterentes  de 
sua utilização. 

 
• J-ligiertização de equipamentos, utensíl ios 

 
•  Limpeza das caixas d' água desintetização  e 

desratização. 
 

Manutenção 
•  Realizar a manutenção em todos os espaços e 

equipamen tos quando necessário. 
 

Alimentação 
• Manter    a    família    informada    sobre     a 

al i mentação dos idosos. 
 

• Manter um padrão higiênico adequado com 
condição     fundamental     a    qualidade     da 
al i mentação oferecida 

 
•  Cu mprir    o    esquema     ali menta.    publica 

semanal mente. 
 

•  Garantir o porcionamt:nto adequado. 
 

•  Garantir  o  forneci mento de  dietas  especiais 
conforme prescrição medica. 

 
• Desenvolver  projetos  educativos  com  a 

temática alimentação saudável. 
 

•  Controlar o estoque as datas de validade c o 
armazenamento  para q ue não haja descarte de 
al imentos. 

 
Preservação e guarda dos materiais 

 
•  Disponibilizar mobiliário suficiente. e manter 

acessível. 

 
 
•  Execução diária 
 
 
 
 
• Será realizada anualmente 
 
 
 
•  Será    realizaa    sempre    que    houver    a 

necessidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Compra de alimentos selecionados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Compra e troca sempre que houver a 

necessidade 
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•  Li mpeza    c    orga nização    do    mobi l iá rio 
uti l izado,  bem como os espaços de guarda. 

 
Comunicação Visual 

•  Criar  quadro  pa ra  comunicação   visual,  em 
local visível e acessÍ\ el. 

 
Comunicação Social 

•  Alimentar   e  publicar  as  comunicações   de 
forma   tranSJl<'lrentc   nos   di versos   recursos 
disponíveis. 

•  Acompanhamento diário 
 
 
 
 
 
 
•  Manter atualizada as informações 

 

 
 
 
 
 

Dimensão Organização e Funcionamento·- Gestão dos Recursos Fina nceiros 
 

Metas Forma de cump rimento das metas 
Acompanhamento das  propostas de nexibilização 

 
• Solicitação   via  oficio  quando  houver 

necessidade. 

Compatibilidade   de   elementos   de   despesa    e 

qua ntidade 

• Trabalhar de acordo com a per-capta 

Justificativa  de  gastos   imprevistos   ou  fora   do 

padrão 

• Será   solicitado   ao  gestor   de  parceria 

autorização  na aquisição de materiais para 

complementação  e  enriquecimento do 

traJ;>alho. 

 
Gra u de  orga nização  das  informações 

ad minist rativas e fina nceiras 

• Transparência nos docu mentos que se refere 

as i nformações  administrativas e financeiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Apresentar documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Analisando os arquivos e atual izando os 
documentos, deixando-os organizados de 
maneira fácil para consulta. 
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contribuindo      na     medida     que     forneça 

su bsídios  para  um a concepção  extemalista. 

conceitual c consciente das ações realizadas. 
 
 
 

Dimensão  Organização c Funcionamen to- Gestão Admi nistrativa 
 

Metas Forma  de cumprimento das metas 
Quadro de profiSsionais 

 
• Manter  o  quadro  de  recursos  humanos 

previsto, assegurado o atendimento 

administrativo durante todo o período de 

funcionamento do NCI. 

Participação em ações forma tivas 
 

• Proporcionar  aos profissionais,    fom1ação 

mediante a disponibilidade  da Secretaria e da 

rede socioassistencial 

 
Abrangência da su pervisão  in loco 

 
•  Disponibilizar   documentos   e   informações 

assim que sol icitada pelo gestor de parceria 

 
Horá rio de Funciona mento 

 
•  O  horário  de   funcionamento   ocorrera  das 

 

8:00 ás 1 2:00h de segunda feira a sexta feira 
 
Postura dos Profissionais 

 
•  Os' profissionais  devem  manter ética  moral, 

se  vestir adequadamente, compromisso  com 

o trabalho. 

Fluxo de Informações de usuá rios 
 

•  Preenchimento  dos formulários de inscrições 

 
 
 

•  Contratar quando necessário 
 
 
 
 
 
 

•  Através da Parada Técnica 
 
 
 
 
 
 

•  Seguindo orientações do Gestor de Parceria 
 
 
 
 
 
 

•  Através do registro de ponto 
 
 
 
 
 

•  Acompanhamento diário no comportamento 
dos profissionais 
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e matricula. 
 

Estimular  a  participação  em espaço de controle 

social ou defesa de direitos 

•  Participar  e  reproduzir   para  o  serviço  os 
 

contextos discutidos nos espaços em geral 

 
 

Atualizar os dados contidos nos regist ros 
 
 
 
•  Através das paradas técnicas 

 
 

Dimensão  Acompanhamento   de  Plano  de  Trabalho - Dimensão Técnico-Operativa  - 

Trabalho com Usuários: 
 

Metas Forma de cumpr imento das metas 
 
 
 
como  por exem plo: roda 

s e debates 

 
 
 
 
ver necessidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ortamento, frequência 

tas domiciliares. 

Grau  de participação  na construção  nas normas 

de convivência 
 
• Estabelecer a presença, interesse de todos em 

construir   as  normas   de   convivência   de   uma 

forma efetiva e pontual 
 

 
Atualização de registro dos usuários 

 

• Atualização será realizada sempre que houver 

necessidade,  de  acordo   com  a  informação  da 

família responsável. 

Socialização das informações 
 

•  De acordo com a necessidade e especificidade  do 

idoso quando  observado alguma situação para 

socialização das informações. 

Discussão de caso 
 
• Através da demanda apresentada dos usuários I 

família·na observação do dia, faz-se necessário o 

estudo de caso na perspectiva de solucionar 

possíveis problemas e futuros encaminhamentos. 

Estra tégias  para  inclusão/atualização dos 

usuários  no  CadÚnico  e  outros  programas   de 

 
 
 
•  Propondo atividades 

de conversa, reflexõe 

 
 
 
 
•  Solicitar quando hou 

 
 
 
 
 
 
•  Buscar apoio na rede 

 
 
 
 
•  Observação do comp 

e  através das vis 
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transferência de renda 
 

•  Através   do   dialogo   conscientização   sobre   a 

importância de esta  com  o cadastro  atualizado, 

bem como infonnações para devidas inclusão. 
 
 

Mapeamento de vinculo  afetivos das  relações 
 

•  Através de pesquisa realizada nos prontuários 
 
 

Participação   dos     usuários    nos    projetos  de 

revitalização dos projetos 

•  Estimular os usuários a participar dos projetos de 

revitalização existente, visando a melhoria  da 

comunidade. 

Participação dos  usuários no  planejamento das 

atividades 

•  Através   de   diálogos   junto    com   os   idosos 
 

cronograma de intenção de atividades 

 

 
•  Através de encaminhamentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Preenchi mento de fonnulários 
 
 
 
 
 
•  Di vulgar e infonnar 

 
 

Aquisições 

desenvolvida 

dos usuários  por  atividade 

 
•  Executar as atividades  propostas pelos idosos no 

planejamento mediante as possibilidades. 

Atividades externas 
 

• Oferecer visitas aos di versos  espaços de cultura, 

Jazer e o tros, com  o objetivo  de enriquecer  o 

trabalho proposto 

 

 
 
 
•  Através de atividades como  por exemplo: rodas 

de conversa 

 
 

Canais de comunicação e sugestões dos usuários 
 

•  Disponibilizar espaço das mídias sociais e outras    •  Conforme possiblidades técnicas, operacionais e 
fi na ncei ras 

fonnas   de   comunicação   com   o   objetivo   de 
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proporcionar  um bom relacionamento 
 
 

Intensidade  de intervenções  dos profissionais na   • 

mediação de conflitos 
 

• Na medida em que possa ser resolvido dentro do 

serviço de acordo com a gravidade, procurando a 

rede para orientação 

Mecanismo para avaliação das atividades 
 

•  Monitoramento   da   atividade   proposta   ate   a 

Ma ntendo atualizado o fluxo das i nformações e 
alimentando estes canais. 

 
execução 

Articulação   entre   atividades  e   espaços   para 

difusão da produção dos usuários 

• Através de parcerias com a rede, planejar eventos 

afim de divulga os trabalhos produzidos  pelos 

idosos. 

Estimular a participação  dos usuários durante  as 

atividades 

 
•  Discussão de caso entre os profissionais 
 

 
 
 
 
 
 
•  Execução da atividade proposta 

• Criar  formas   prazerosas  fazendo  com  que  os    •  Buscando parcerias 

idosos  tomem  assídua  e se comprometa  com a 

realização da atividade 

Laicidade  e respeito a  diversidade  religiosa nas 

atividades desenvolvidas. 

•  Reconhecer a diversidade c promover o respeito    •  Oferta de trabalho diversificado 

e  igualdade  entre  o  gru po  em  relação  a  sua 

crença. 
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Dimensão  Acompanhamento  de  Plano  de  Trabalho  - Dimensão Técnico-Operativa  - 

Trabalho com Família 

Metas 
Mapeamento das relações de vínculos afetivos 

 

•  Através de pesq uisa realizada nos prontuários 
 
 
 

Participação    dos   familiares    nos   projetos    de 

revitalização 

• Conscientizar a família sobre a participação e 

integração  em conjunto com os idosos nos 

projetos de revitalização. 

 
Participação  dos familiares  no planejamento  das 

atividades 

• Promover    espaços    democráticos    e 

participativos. 
 

 
Aquisição  dos  familiares  por  atividade 

desenvolvida 

•  Com   base   nas   propostas   criadas   pelas 

famílias e colocar em prática de acordo com 

as possi bilidade existentes na ocasião 

 
 
 

Habilidades de sociabilização e convívio 

• Estim ular  a  prática  da  sociabilização  no 
serviço juntamente com os idosos. 

 

Forma de cumprimento  das metas 
 
 
•  Preenchimento de formulários 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
•  Divulgar e informar 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Através de encontros socioeducativos 
 
 
 
 
 
 
•  Conforme possibilidades técnicas, 

operacoi nais e financeiras 

• 
Ca nais de comunicação e sugestões de usuários 
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•  Disponibilizar   espaços   através   das   mídias 

sociais e outras formas de comunicação  com 

o objetivo de proporcionar um bom 

relacionamento   e  operacionalização   do 

serviço, além da proximidade e relação. 

 
Intensidade das intervenções dos profissionais  na 

mediação de conflitos 

•  Procurar  apoio  da  rede  para  orientação  na 

medida em que o serviço possa intervir junto 

aos conflitos. 

 
 
 

Mecanismos para avaliação das atividades 
 

• Monitoramento   das  atividades  desde  à 

proposta até a execução das mesmas. 

 
 
 

Visitas domiciliares 
 

• Criar  junto   com   os   idosos/   família 

cronograma   para  realização  das  visitas   no 

intuito de aproximar e fortalecer   a relação 

serviço/família. 

 
 
 

Serviços de referência e contrarreferência 
 

• lnformar  as  famílias  sobre os  diversos 

serviços  existentes      de      referência      e 

contrarreferência 

 
 
 
•  Mantendo atualizado o fluxo das informações 

e alimentando estes canais 
 

 
 
 
 
 
 
 
•  Discussão de caso entre os profissionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Execução da atividade proposta 
 
 
 
 
 

Realização das visitas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encaminhamentos e informações pertinentes 
de atendimento 
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Articulação  entre   atividades  e   espaços    para 

difusão da produção dos usuários 

• Proporcionar  às  famílias  integração  nos 

eventos  realizados  com a rede parcei ra, com 

o    objetivo     de     div ulgar    os     trabalhos 

produzidos pelos idosos. 

Estimular a participação dos usuários durante as 
 

atividades 

•  Tomar  prazerosa  toda e qualquer  atividade 

proporcionada,  à  fim de  que  a  participação 

se tome efetiva. 

Buscar parcerias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Oferta de trabalho diversificado 

 
 

Dimensão   Acompanhamento de  Plano  de  Trabalho - Dimensão  Técnico-Operativa - 
 

Trabalho com Território 
 

Metas Forma  de  cumprimento das metas 
Participação nas atividades do território 

 
• O serviço deve proporcionar espaços para 

realização   de   ati vidades   conjunta   com   o 

território  à fim de se estabelecer  relação de 

trabalho em parceria. 

Mapeamento  dos  recursos acionados no 
 

mês/semestre no território 
 

•  Levantamen to    sobre     as    demandas     que 

ocorreram   c  por  conscquência  ti veram  que 

acionar os recu rsos do território. 

 
Articulação com outros serviços  socioassistenciais 

especificando quais e os objetivos 

• Trazer   para  o  território  a  partici pação  de 

outros serviços da rede da assistência com o 

 
 

•  Planejamento em conjunto com a rede c os 
coletivos 

 
 
 
 
 
 

• Através de pesquisa 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Desenvolver ações para o terri tório 
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objetivo   de   conhecimen to   e  ex pansão   na 

participação e articulação como por exemplo 

ONG'S   parceiras que  também  executam  a 

política  da  assistência  com  seus  projetos  e 

programas,  fóru ns de  debates  e  defesa  de 

direitos. também com o objetivo de defender 

os direitos sociais.além do CRASe  CR EAS 

que também somam forças quando o objetivo 

é referente às questões sociais. 
 
 

Articulação   com    outros   serviços    de    outras 

políticas, especifica ndo quais c os objetivos 

• Estabelecer parceria com a rede de outras 

secretarias  como  por exemplo  sa úde  com o 

objetivo  de  desenvol ver  jun to  á  UBS    de 

referência  ações  e  atividades  no  território, 

como também a ed ucação  com o objeti vo de 

tomar  mais  aberta  o acesso  da  comunidade 

nas ações desenvolvidas, a secretaria  de 

segurança pública  também tem grande 

impot1ància nessa parceria com o objeti vo de 

desenvol ver ju nto com a comunidade ações e 

estratégias  para mel horar  a segurança  como 

um  todo.  os  coleti vos  c  projetos  cu lturais 

existentes  com  o  objetivo  de  divu lgá-los  e 

reconhecimento dos mesmos. 
 
 

Articulação  para  realização de  even tos 

comunitários, passeios  ou atividades externas com 

usuários/famílias 

 

 
 
•  Parceria com outros órgãos e/ou secretarias 
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•  Promover   junto   à   outros   órgãos   c  outra 

políticas ações c atividades  fora do território 

como  por  ex.:mplo  visitas  em  espaços 

culturais     e     de     lazer.     objeti vando     a 

possibi lidade de conhecimento  c informação 

pard os usuàrios/famílias. 

 
6 - DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

 
 

O Núcleo de Con vi vência de Idosos  visa o desenvolvimento  de ati vidades com idosos 

de ambos  os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de vul nerabilidade e 

risco social, tendo por foco a constituição do  spaço de convivência a partir dos interesses, 

demandas  e potencialidades  do  idosos.  Contribuindo  para  o  processo  de  envel hecimento 

saudável,  desenvolvimento  da  autonomia,  da  socialibilidade,  de  fortalecimento  de  vínculos 

sociais e familiares . 

Promover o autoconhecimento q uanto á condição de idoso; a ( re )  discussão de relação 

com o outro, favorecendo o processo de envel hecimento ativo e saudável, moti var para novos 

projetos  de vida e prevenir o isolamento e o asilamento.Utilizaremos  como práticas 

socioeducativos  para o alcance  da  metodologia  a orien tação do  conjurito  de  trajetórias  que 

apresentaremos a seguir: cartografia e trabalho com projetos. Essas escolhas estão sustentadas 

na  necessidade  de expl icitar  dois  caminhos  privilegiados  na  promoção  da  convivência  e 

participação social dos idosos nos processos. 

As ações socioeducativas, desen volvida no NCI, torna-se  efetiva visceralmente com a 

qualificação do  con vívio como  estratégia de formação  do  indivíduo  social,  adotando   um 

percurso próprio para atingir sua meta: 

•  Aprender a SER, conhecer seus anseios, transformá-los em projetos; 
 

•  Aprender  a CONVIVER,  saber  ser com o  outro, reconhecer  e  respeitar  diferenças, 

considerar anseios e projetos coletivamente; 

• Aprender  a  CONHECER,  descobrir  caminhos  para o  conhecimento, desenvolver  a 
 

curiosidade, saberes acadêmicos e culturais; 
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•  Aprender a FAZER e transformar seus saberes e anseios em produtos. 

• 
6.1. Público Alvo: 

 
O   Serviço   de   Convivência  e   Fortalecimento   de   Vínculos-   SCFV,   Núcleo   de 

Convivência de Idosos, destina-se a: 
 

• Idosos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, em situação 

.de vulnerabilidade social, com prioridade para; 
 

• Os Beneficiários do Beneficio de Prestação Continuada (BPC); 
 

• Os oriundos de famílias beneficiárias de Programas de Transferência de Renda 

(PTR); 
 

•  Que apresentam  vivência de isolamento  por ausência de acesso e oportunidades 

de convívio familiar e cujas necessidades, interesses e disponi bilidade indiquem i 

nclusão no serviço. 

De acordo com o caderno "Orientações Técnicas do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de   Vínculos   Idosos"  (MDS/2011),    este  serviço   deve  contri buir   para   um   processo  de 

envelhecimento ativo.  saudável  e  autônomo,    propondo  ações  que  fortaleçam   os  vínculos 

familiares  e  que  propiciem   a  constituição   de  espaços  de  convivência.   Para  tanto  deve 

desenvolver  ações  com  as  famílias  e os  usuários,  referendando-os como  coparticipes  no 

processo de formação integral, possibilitando a participação e corresponsabilidade  na proteção 

e desenvolvimento. 

O serviço deve  buscar a articulação  dos diversos  serviços no território  para urna ação 

integral  e  Intersetorial,  respondendo assim  ás  necessidades  da  população  em  situação  de 

vulnerabi lidade. 

As atividades desenvolvidas  devem atender aos interesses e peculiaridades  presentes no 

teJT\tório, propiciando a participação cidadã e o desenvolvimento  de competências  para a 

compreensão  crítica  da realidade social e do mundo contemporâneo. Para a consti tuição do 

espaço de convivência. os idosos são considerados como sujeitos de direitos, reconhecendo-se a 

condição  peculiar  de  desenvolvi mento  dos  ciclos  de  vida,  garantindo  cuidados,  processos 

educativos de socialização e de experimentação. 
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As vivências e atividades oferecidas no serviço visam ao alcance da autonomia e ao 

protagonismo social, possibilitando a constituição de espaço de convívio a partir dos interesses. 

demandas e potencialidades de cada idoso, através de experiências, culturais e esportivas.como 

forma de expressão, que favorecem o desenvolvimento  de sociabilidades e desenvolvimen to 

integral, a prevenção da situação de risco social. 

Caracterizará  e quantificará  o  público-alvo de acordo com o perfil atendido em cada 

serviço,  programa,  projeto  ou  beneficio  socioassistencial, considerará: idade, fases da  vida 

(criança,   adolescentes,   jovens,    idosos   e   famílias),   gênero,   escolaridade,   raça/etnia;   e, 

principal mente,  descreverá  quais  foram  às  variáveis  de  si tuações  de  vulnerabilidade  social 

(altíssima,  alta, média ou baixa) e/ou risco pessoal e social conforme a  Política Nacional de 

Assistência Social (P  AS), Sistema Único de Assistência Social (SUAS),  Norma Operacional 

Básica (NOB-SUAS)  e demais  legislações  da  área  de  Assistência  Social  contempladas  na 

Resolução COMAS-SP n°l080/2016. 

 
6.2.Informações das instalações a serem utilizadas 

 
 

QUANTIDADE ESPAÇO 

I Sala de atendimento  individualizado: ambiente que deve garantir privacidade 
 

do  atendimento  prestado  aos  usuários  e o  estabelecimento  de  vínculos  de 

confiança com os profissionais do serviço. 

I Area externa coberta para atividades com palestras e dinâmicas. 

I Sala para recepção e acolhida ter acesso  ao ambiente acol hedor e espaço com 
 

privacidade do usuário. 

I Sala de Direção para desenvolver trabalhos necessários do serviço. 

4 Instalações  sanitárias   excl usivas  para  os  idosos  com  separação  de  uso 
 

feminino e masculino e I com acessibilidade. 

I Salas de atividades coleti vas e comunitárias: espaço destinado a realização de 
 

atividades grupais, tendo uso múltiplo. 

I Almoxarifado   para  guarda  de  matérias  pedagógicos,   socioeducativos, 
 

culturais e esportivos. 
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l Cozinha,  Dispensa,  Refeitório:  Espaço  para  organização  e  elaboração  das 
refeições ofertadas. 

l Area aberta para atividades esportivas. 

 
O Sen-iço possui: 

 
•  Mobiliários compatíveis com o atendimento proposto, sendo; mesas, cadeiras. 

 
•  Computador com configuração que comporte acessos a sistemas de dados e provedores 

de internet de banda larga, TV, OVO, caixa amplificada e câmera fotográfica. 

•  Materiais socioeducativas:  artigos  pedagógicos, lúdicos, culturais, esportivos, vídeos, 

cartazes, dentro outros. 

•  A organização  estará  providenciando  Crachá  para identificação dos  funcionários,  de 

acordo com padrão oferecido por SMADS. 

•  Banco de Dados da rede de serviços do território. 
 
 

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

diretrizes   nacionais          LOAS,  PNAS,  SUAS,  TIPIFICAÇÃO   NACIONAL, 

PROTOCOLOS DE GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS, BENEFÍCIOS DE 

TRANSFERÊCIA DE RENDA 

 
A  vinculação  da  ação  será  norteada  com  as  orientações   do  Plano  Municipal  de 

Assistência Social  e diretriz nacional - Lei Orgânica  da Assistência  Social  (LOAS), Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS), Sistema  Único de Assistência Social (SUAS)  no 

direcionamento  da Proteção Social Básica!CRAS/ Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais (Resolução  I 09), Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Beneficios de 

Transferência de Renda. 

A  defesa   dos  direitos  socioassistenciais  consubstancia   a  efetiva   possi bilidade  de 
 

conhecimentos e acesso dos usuários aos seus direitos e à sua fruição, bem como os beneficios 

assistenciais concretizam direitos no campo da assistência social. 

O  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  (CNAS)  definiu  a  Política  Nacional  de 
 

Assistência Social (PNAS), como marco para mudanças conceituais  no campo da Assistência 
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Social e sua  forma de organização  com a criação  do Sistema  Único de Assistência Social  - 

SUAS. 
 

A Política  Nacional  de  Assistência  Social - PNAS estabelece  como  público usuário 

dessa política cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais 

como famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento 

e sociabilidade;  identidades estigmatizadas em termos étnicos, cultural e sex ual; desvantagem 

pessoal resultes de deficiências;  exclusão pela pobreza e ou no acesso  às demais políticas 

públicas que podem representar risco pessoal e social. 

Política que se propõe alcançar o entendimento da  prestação de serviços públicos no 

campo  dos  direitos  socioassistenciais, garantindo  direitos aos cidadãos  bem como enfrentar 

riscos sociais, propondo-se a prevenir as situações de vulnerabilidade social. 

Sendo  assim,  ao  materializar  a  centralidade  do  Estado  no  atendimento  e 

acompanhamento  das famílias, de modo proativo, protetivo, preventivo e territorialidade', 

assegurando  o acesso a direitos e a melhoria da qualidade de vida, garantindo  o acesso dos 

usuários   às  informações,   bens,  serviços,  direitos  socioassistenciais  e  às  demais  políticas 

setoriais  e de defesa  de direitos, exatamente como contraponto à invisi bil idade do públ ico e à 

naturalização  da pobreza e das desigualdades em suas múltiplas dimensões: sociais, políticas e 

culturais. 

Os territórios são espaços de vida, de relações, de trocas, de construção e desconstrução de 

vínculos  cotidianos, de disputas, contradições  e conflitos, de expectativas  e de sonhos,  que 

revelam os significados atribuídos  pelos diferentes sujeitos. É também o terreno das políticas 

públicas, onde se concretizam as manifestações da questão social e se criam os tencionamentos 

e as possibi lidades para o seu enfrentamento (BRASÍLIA, 2008, p, 53). 

Promover a incl usão social da  população  mais vulnerável e possibi l itando orientação 

sobre seus direitos e encaminhamento de suas necessidades a rede de serviço e para os órgãos 

competentes. 

 
 
 

1O território é a base de organização do SUAS,mas é necessário elucidar que o território representa muito mais 
do que o espaço geográfico. Assim,o município pode ser considerado um território,mas com múltiplos espaços 
intra-urbanos que expressam diferentes arranjos e configurações socioterritoriais.(BRASifLIA, 2008, p,53). SUAS. 
Configurando os Eixos de Mudança,2008. 
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A família é considerada a mais importante de todos os grupos sociais,  pois  é através 

dela que aprendemos a perceber o mundo e nos situarmos  nele, reconhecendo a família como 

elemento básico da sociedade e o bem estar de seus integrantes. 

Neste  sentido  o  trabalho   realizado  no  Núcleo  de  Convivência  de  Idosos,  vem  ao 

encontro  no contexto  da Constituição  Federal de 1988 como também com a Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS/1993), a Política Nacional  de Assistência Social  (PNAS/2004) e o 

Sistema Únic? de Assistência Social (SUAS/2005), quando ambos têm como objetivo trabalhar 

de forma integrada às políticas setoriais (intersetorialidade), levando em consideração às 

desigualdades socioterritoriais, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições 

para  atender  contingências  sociais  e à  universalização  dos  direitos  sociais  e do  acesso  a 

benefícios  e serviços  de qualidade  a todos os que  necessitarem, respeitando  à dignidade  do 

cidadão,  à sua  autonomia,  o  direito  à  convivência  familiar  e  comunitária,  à  igualdade  de 

direitos e à dimensão pública do atendimento. 

Portanto  a  vinculação da ação  se dará através  das orientações  norteadoras  do  PLAS 

(Plano  de  Assistência  Social). apontando  como  eixo  estruturante  a  matricialidadc  tàm iliar. 

territorialização.    a   preservação    dos   vínculos    familiares   c   com unitários   no   cotidiano 

institucional, bem como por meio da rede local. mobilização de órgãos oficiais, ONGs. família. e 

empresas. 

Tendo  em  vista  q ue "A pol í tica nacional  do  idoso,  tem  como  objetivo  assegura  os 

direitos  sociais dos idosos, criando condições  para promover sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade." (PNI. 1994.  p.l ) 

O serviço estará  em permanente articulação com o CRAS, estabelecendo  referência e 

contra  referência,  para encaminhar  os usuá rios que apresentem  perfil para PTR (Programa de 

Transferência de Renda), bem como a articulação a Rede Socioassistencial, Educação, Saúde. 

Trabalho,  Esporte e Lazer do território, além  de mantê-lo  informado mensalmente  quanto ao 

núnlcro de vagas disponíveis para atendimento e complementação das metas. 

Todas as ações, mobilizações, orientações e encaminhamentos deste Serviço, objetivam 

contribuir  de forma efetiva para o resgate e construção da cidadania dos idosos e suas famílias, 

portadores sujeitos de direitos, explicitados  nos diferentes  segmen tos da Legislação vigente, 

Política Nacional de Assistência Social, SUAS- Sistema Único de Assistência Social; Estatuto 
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do Idoso ; Plano da  Assistência SociaV2009-2012, Sistema, Garantia dos  Direitos Humanos, 

PNI - Plano Nacional do Idoso(!994) , 

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

 

Demanda encaminhada e/ou validada pelo CRAS de abrangência, na proporção de 60% 

do  total  de  vagas  pactuadas  no  termo  de  convênio  e as organizações  sociais  conveniadas 

poderão fazea inclusão de 40% dos  usuários do seu território, conforme  Resolução  ClT  n" 

07/2009. Será dada prioridade absoluta à inclusão de idosos  beneficiá rios do BPC; vítimas de 

violência  e exploração; abandono, isolamento; e idosos oriundos de famílias  beneficiá rias de 

PTR. 
 

Toda demanda  que acessar diretamente  o serviço através de  procura espontânea, 

encaminhamento da rede socioassistencial, <!e outras políticas públicas, por meio dos órgãos do 

sistema  de  garantia  dos  direitos, entre outros, deverá  fazer sua inscrição  e/ou  matrícula  no 

serviço a ser encaminhada ao CRAS abrangência para a inclusão ou atualização dos dados dos 

idosos e de sua família no CAD/ÚNICO, caso não possuo Número de Identificação Social . 

As informações constantes nesta ficha deverão orientar o geren te do serviço na seleção 

dos  idosos  para  matrículas,  com  prioridade  para:  idosos beneficiários  do  BPC;  vítimas  de 

violência e exploração; abandono, isolamento; e idosos oriundos  de famílias beneficiárias de 

PTR. 
 

Após o atendimento do idoso/famíl ia, deverá ser preenchido o Quadro Situacional  das 

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

o campo da DEMES referente ao número idosos inscritos no mês (aguardando vagas). 

 
FUNCIONAMENTO:  As  ofertas  de  atividades  de  convívio  e acompanhamento  social  no 

domicilio   no  NCI  ocorrerão  de  segunda   a  sexta  feira,  em  turno  de  quatro   horas,  com 

possibil idades de  realização  de  ati vidades complementares  em  outros  período.  Previsão de 

suspensão das atividades,  uma vez por mês, para que ocorra reunião geral de avaliação e 

planejamento  das ações. A declaração  de Férias Coletivas deverá ser entregue ao Gestor de 

Parceria  até  I 0  de  Dezembro  constando  o  período  de  30  dias  deverá  ocorrer  entre  15 de 

Dezembro e 31 de Janeiro, conforme Portaria n" 45/SMADS/2008. 
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MATRÍCULA: 
 

No  momento da  matrícula  ou  rematrícula,  o  idoso  deverá  comparecer  ao  serviço 

portando documento de identidade e comprovante  de endereço, salvo aqueles que não possuem 

condições de participar das ati vidades presenciais, q ue serão matriculados em sua residência. 

O número de matriculados poderá exceder  a capacidade conveniada,  no percentual 

necessário  para  que a  frequência média diária  corresponda  à  meta  de  atendimento mensal 

definida   para  o  serviço.  As  informações   prestadas   na  ocasião  da  inscrição  deverão  ser 

registradas  na  Ficha  de  LnscriçãofMatrícula/Desligamento.  É composto,  neste momento. o 

pron tuário do usuário, que deverá conter todos os instrumen tais referentes ao acompanhamento 

do trabalho real izado com usuário e sua família. Importan te observar  que os prontuários dos 

idosos deverão conter toda documen tação exigida. 

 
DESLIGAMENTO: 

 

A informação referente ao desligamento do usuário deverá ser registrada na Ficha de 

Inscrição/Matrícula/Desligamen to, no campo  referente ao motivo, e a descrição  dos motivos 

deve constar na ficha de prosseguimento. 
 

 
ORGAN IZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E INSTRUMENTAIS: 

O   prontuário   é  uma   ferramenta   essencial   e  obrigatória ·para   identificação   e 

acompanhamento sistemático e atualizado  de todos  os idosos matriculados.  É composto  dos 

seguintes i nstrumentais: 

•  Ficha  de  Inscrição/Matrícula/Desligamento:  pri meiro  i nstrumental  a  compor  o 
 

prontuário dos usuários  do serviço, deve ser preenchido  no ato da inscrição e atual izado na 

efetiva matricula, e se destina ao registro das principais características, demandas, orientações e 

encaminhamento iniciais para o idoso e sua família. 

· • Plano  de  Desenvolvimento  do  Usuário (POU)-  Instrumental  específico  para o 

registro  de  ações  de  acompanhamento   dos  idosos  com  necessidades   de  atendimento  no 

domicílio e apresentem dependência de cuidados. Nele devem ser regi strados;  uma síntese da 

si tuação apresentada, agravos identificados, ações propostas para prevenção  ou resolutividade; 

pactuações  com  os  usuários,  família  ou  cuidador;  pactuações  das  ações intersetoriais  ou 
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socioassitências necessárias; síntese  contendo data para reavaliação e estimativa de prazo para 

o alcance dos objetivos pactuados. 

• Ficha de Registro de Atividades em Grupo I Lista de Presença - Para registro dos 
 

dados sobre as atividades desenvolvida, tais como : número de participantes, tipo de atividade( 

reunião  socioeducativa,  palestra, oficina,  evento),  pauta,  metodologia, síntese  das  situações 

trabalhadas,  encaminhamentos  e uma avaliação sobre  os aspectos facilitadores e dificultadores 

da  atividade. No verso  desse  documento  consta  a lista  de  presença,  que  será  organizado 

separadamente dos prontuários, de forma a estar acessível á consulta do Gestor de CRASe para 

eventuais auditorias. 

•  Ficha de  Visita Domiciliar: deverá  conter  todas  as  informações  sobre  a  visita 
 

domiciliar,  demanda   do  idoso  e  sua  família,  encaminhamentos   e  orientações.   A   visita 

domiciliar é um procedimento de acolhida  e_ ação particularizada com o idoso e sua família, a 

ser realizada no local indicado pela listagem do BPC ou demanda do CRAS( busca ativa ), em 

situações nas quais o idoso tenha  dificuldade  em comparecer  ao serviço,  e em situações  de 

acompanhamento  domiciliar sistemático. Recomenda-se 9ue seja agendada  previamente e que 

haja o consentimento do idoso e de sua família. O diagnóstico social nesta ficha tem como 

finalidade identificar potencialidades e situações de vulnerabilidade/ risco social do idoso e sua 

família de subsidiar a decisão de acompanhamento social. 

• Folha de  Prosseguimento: para  continuidade   dos  registros  sobre   as  ações  do 

acompanhamento  sistemático do  idoso ou de  um ou mais membros do  grupo  familiar,  bem 

como informações resultantes da avaliação da situação de vulnerabilidade do idoso; 

• Controle de Frequência- Frequência diária do usuário na atividade ou oficina; 
 

O prontuário do usuário desligado deverá ser separado dos demais, compondo outro 

arquivo, durante o período de cinco anos. 

• Quadro Situacional dos Idosos - é um instrumento  eletrônico  composto  por seis 

pla ilhas, que  oferece  uma  visão  geral  dos  idosos  atendidos  pelo  serviço,  permitindo 

acompanhamento  mensal dos  processos  de aquisição  social  dos idosos  e de seus  fami liares, 

bem como a identificação de dificuldades do serviço  para o enfrentamento  dos problemas. O 

gerente  do serviço deverá encaminhar  mensalmente, por meio eletrônico, essa  informações ao 

Gestor de CRAS do serviço. De forma resumida cada planilha tem o seguinte propósitos: 
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•  PL. 1  - Caracterização  do  Usuário por faixa  etária, distri buição dos  beneficiários de 
 

BPC e situação de beneficio de transferência de renda na família do idoso; 
 

•  PL.2 - Ati vidades desenvolvidas pelo serviço com os idosos: tipo de contatos efetuados. 

participação das famílias em atividades coletivas e realização de ações no domicílio; 

•  PL. 3 - Interlocução com a rede: envolve  todos os encaminhados e efeti vas inserções 

nos serviços e di reitos básicos identificados  para o idoso e seus familiares, tais como 

Saúde,. Habitação, CRAS, CREAS,  Previdência  Social, aquisição de documentação 

pessoal e outros que fizerem necessários. 

•  PL.4 - Desligamento do idoso e seus respectivos motivos. 
 

•  PL. 5- Inscrição no mês, encami nhamento e demanda espontânea. 
 

•  PL. 6- Controle de Freq uência Geral - para registrar  e realizar a somatória de todas as 

frequências das oficinas e atividades socioeducati vas. 

O quadro  Situacional  é um instrumento dinâmico, a ser  preenchido  pelos técnicos do 

serviço  NCI, sob a coordenação  do gerente. Mês a mês deverá ser atualizado  com a 

situação  de  cada  idosos,  contendo  as ocorrências  de  forma  q uantitativa.  Os  dados 

possi bil itaram  analisar   o   que  concorre   para   a  evol ução  ou   não   superação  das 

dificuldades; identificar questões gerais sobre o universo  de idosos acompanhados pelo 

serviço; permitindo, também, planejar  ações que requeiram  interfaces com a rede 

socioassistencia  e  intersetorial. Por  medida  de  segurança   este  arqui vo  deverá  ser 

copiado em outros arquivos de memória sob a responsabilidade do gerente. 

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

as estratégias de atuação para  alcance  das metas 

 
As ações socioeducativas realizadas no NCI possuem um currículo flexível, e devem ser 

construídas  a partir das especificidades dos sujeitos  envolvidos e de sua realidade social.  As 

atividades, oficinas  e a própria  rotina do  atendimento  serão elaboradas  a parti r dos  desejos, 

curiosidades e  necessidades  dos  idosos e da  família  e devem  ter como  objetivo  central  o 

fortaleci mento de vínculos afetivos e solidários,  reconhecendo as potencialidades de todos os 

envolvidos. Essa metodologia prevê ações de intervenção, propiciando situações desafiadoras e 
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proposições  de  problemas  que  orientem  e  estimulem  os  idosos  na  construção   de  suas 

aprendizagens. Cada ação metodológica acontecerá em sequência de três momentos distintos: 

•  Grupo de base: É o momento da proposição do trabalho e da compreensão da realidade 

do grupo, da família e do meio em que vivem: todos os momentos da relação grupal 

devem  gerar o conheci mento dessa  realidade. Esse conhecimento  deverá se  processar 

em dois níveis: do objeto da discussão  em si e do contexto em que esse objeto está 

inserido. 

•  Grupo  de  Execução:  Momento  em  que  o  grupo  estará  trabalhando  as  atividades 

propostas;  é  o  momento  da  ação  propriamente  dita  junto  aos  idosos,  a  partir  da 

perspectiva de que o projeto não se esgota em si mesmo. 

•  Grupo   de   reflexão:   momento   em   que   o   grupo   estará   avaliando   o   trabalho, 

estabelecendo  relações com o a ntes e. o depois  da construção  do conheci mento. É o 

momento  em  que a  ação  será  continuamente  avaliada e  reorientada,  a  fim  de  que 

responda à realidade que está sempre em movimento. 

As atividades serão implementadas utilizando prgcedimentos, técnicos nas oficinas 

culturais esportivas, socioeducativas, acrescidos de passeios e visitas  a outras organizações e 

espaços, filmes, debates,  relatos  c  pesquisas. As oficinas  acontecerão  com  a  presença dos 

técnicos que auxi liará o oficineiro exercitando a observação. 

A brangeremos  temas coletivos,  porém  com  iniciativas  i ndividüais, onde cada atitude 

venha a contribuir  para o todo.  Nesse sentido, as atividades ocorrerão de acordo com a 

programação  feita  partindo  sempre de  diálogos,  rodas de  conversas,  orientação,  palestras. 

filmes, mapeamento territorial, reportagens, dramatizações, pesquisas, dinâmicas, atividades 

expositivas, oficinas, lazer, esportes, recreação, dança, músicas, entre muitas outras atividades, 

buscando assim a realização das tarefas programáticas mencionadas acima. 

 
PROJETOS DESENVOLVIDOS COM OS USUÁRIOS: 

 
 

IDENTIDADE, FAMÍLIA E CIDADANIA. 

OBJETIVOS: 

•  Construir conceito próprio de identidade; 
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• Valorizar e reconhecer a importância da obtenção e uso de documentos; 
 

•  Assegurar espaço para o convívio grupal,  comunitário e social e o desenvolvimento de 

solidariedade e respeito mútuo; 

• Fortalecer a relação familiar e estimular o convívio harmonioso; 
 

•  Disponibilizar informações sobre direitos e participação, oportunizando o exercício da 

cidadania; 

•  Resgat!lf as  histórias  famil iares   interligando  as  particularidades  a  contextos   mais 

amplos; 

•  Orientar  os  usuários sobre  a  necessidade  de  compreender  e respeitar  a  diversidade 

cultural, as diferenças fisicas e de gênero, para a formação de uma sociedade  igualitária. 

 
ALIMENTAÇÃO, SAÚDE HIGIÊNE. 

OBJETIVOS: 

•  Promover o consumo de alimentos saudáveis, manter hábitos de higiene e a consciência 

de sua contribuição para a promoção da saúde. 

•  Identificar  os  cuidados  com  a  higiene  pessoal   e  dos  objetos  na  preparação  dos 

alimentos. 

•  Identificar  e  criar  o  hábito de  uma  boa  higiene  e cuidados  com  o  corpo  para ser 

saudável. 

• Refletir sobre as suas ações diárias em relação a sua saúde, o q ue engloba cuidado e 

preservação com o meio ambiente e com a higiene; 

• Identificar a necessidade de contribuir para manter seu ambiente familiar saudável, 

organizado para que todos tenham saúde, valorizando as atitudes relacionadas à saúde e 

ao bem estar individual e coletivo. 

 
ARTE, CULTURA E LAZER. 

OBJETIVOS: 

•  Possi bilitar experiências e manifestações  artísticas, culturais, e de lazer, com vista ao 
 

desenvolvimento de novas habilidades; 
 

•  Oferecer oficinas artesanais; 
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•  (Re)   conhecer   e   ter  contato   direto   com   arte   e  artesanato,   arti stas   c   artesãos 

contemporâneos. 

•  Oportunizar  aos idosos conhecer  espaços culturais e novas opções  de lazer (passeios 

culturais e recreativos); 

 
ESPORTE E RECREAÇÃO 

OBJETIVOS:. 

•  Melhorar a qual idade de vida dos idosos através do esporte, jogos. 
 

• Convivência   em  grupo, respeito  ao  próximo,  construção  de  regras  e  definição  de 

responsabilidades. 

•  Favorecer  o  desenvol vimento  de  atividades  intergeracionais,  propiciando  trocas  de 

experiências e vivencias, fortalecendo o respeito e a solidariedade. 

 
MEIO AMBI ENTE 

OBJETIVOS: 

•  Desenvolver  a  construção  de  atitudes  de  corresponsabilidade  para  preservação  do 

planeta terra, com eq uilíbrio ecológico e com desenvol vimento sustentáveL 

•  Conhecer  processos de industrial ização de elementos da realidade contemporânea; 
 

•  Reconhecer  que os cuidados com o meio ambiente promovem qual idade de vida pa ra os 

seres vivos. 

•  Perceber  que o  lixo pode ser  uma fonte importante de recurso  financeiro  através da 

reciclagem. 

•  Sensibilizar sobre a importância da água para manter a vida no planeta, além de buscar 

meios para economizar e usá-la racionalmente. 

As atividades aplicadas visam  identificar, as possi bilidades de aprendizagem através da 

metodologia, promovendo a interação e a socialização  como forma de com unicação, ex pressão 

e conhecimento. 
 
 

Conceitos 

 

Projeto - Artes 

 

A arte é uma forma de ex pressão do ser humano e como tal, forma de comunicação e de 
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linguagem  simbólica, é um produto da  intuição c da observação, do inconsciente  e do 
 

consciente, da emoção e do conhecimento, do talento e da técnica.da criatividade. 

Objetivo Geral 
 

Envelhecendo com Arte. tem a intenção de nortear a "vinda" do envelhecimento de forma 

criativa e saudável. Define-se com um espaço  estimulador e cultural , beneficiando aos 

idosos  com  oficinas, as  quais  esti mulam  sua própria  aceitação,  perante o  grupo  e o 

desenvolvimento intelectual e artístico. 

Objetivo Específico 
 

Conduzir  as oficinas de forma espontânea, baseadas em atividades artísticas, desenhos, 

customização, pintura, artesanato e Arteterapia. 

Metodologia 

A arte desperta  nessa faixa etária vontade de (azer, criar, superar  problemas e, sobretudo 

viver. 

Proporcionando  uma qualidade  de vida das mais variadas,onde ele  poderá ter alegria e 

prazer suficiente para se sentir produtivo, ati vo, amparado,  mado, e mais, se sentir vivo. 

•  Am pliação da rede de sociabilidade; 
 

•  Melhoria da auto-estima; 
 

•  Reconhecer  e valorizar sua história de vida; 
 

• Incentivo à cooperação; 
 

•  Diminuir a apatia, depressão, insegurança; 
 

•  Gerar auto  confia nça e percepção do seu próprio potencial. 

Recurso 

Colagens com diversos materiais 
 

Dramatização 
 
Mode.lagem Desenho c Pi ntura 

 
Sucata 

 

Tecidos 

Monitoramento e Avaliação 
 

Através do desenvolvimento  das manifestações, experiências e vivências e conquistas dos 

idosos elas  devem  ser  flexíveis  o suficiente  para favorecer  diferentes  construções, de 

 
1\ua Albe v >ldez,01Jurdim Re;mbcrp,-CLP.0484200- lei  >939 0021- q' 

1 r"arl:rermbergrca@Jgmail com/ rer rrberg.ong@Juol.com.br 
46 

mailto:rerrrberg.ong@Juol.com.br


47  

 

}f.ssociação }f.miiJos áo Jaráim m6erg 
!Fundado em 15/11/1979 CNPJ: 55.674.887/0001-04 

 
 
 
 
 

/  acordo com os processos individuais. 
 
 

Projeto - Festa Temáticas 

Conceito 
 

Compreender  a história das  Festas Temáticas,  bem como o seu valor, destacando  seus 

aspectos sociais. 

Enriquecer  o cqnhecimento  dos  idosos quanto  aos costumes e  tradições.  Isso se dará 

através de atividades lúdicas e prazerosas, contribuindo para socialização do grupo com a 

comunidade. 

Objetivo Geral 
 

Criar momentos de socialização e interação. 

Objetivo Específico 
 

Desenvolver  momentos  específicos  com as famílias e os idosos para uma  interação e 

socialização. 

Metodologia: Explicar o tema trabalhado, sua importância. . 
 

Festa de Aniversariantes/ Carnaval I Páscoa I Dia das Mães I Festa Junina I Dia dos Pais/ 

Dia da  Família I Primavera/  Dia  Internacional  do  Idoso/  Mostra  Cultural I Festa das 

Nações. 

Conhecer as características das festas em diferentes regiões 
 

Compreender as histórias, e perceber sua importância em relação aos aspectos sociais. 

Trabalhar com pesquisa. recortes, colagens, exposições enriquecendo o conhecimento q ue 

fale de todas as temáticas e valorizando essas tradições culturais. 

Promover situações de aprendizagens com o tema sugerido, que possa acrescentar  novos 

conhecimentos. 

Participar e colaborar com a organização durante as atividades. 

Atividades Festivas para futuras apresentações. 

Recursos 
 

- Músicas típicas 
 

- Colagens I Recortes 
 

- Produção de enfeites 
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- Danças típicas 
 

-Coral 
 

-Comidas Típicas 
 

- Brincadei ras 
 

-Murais 
 

- Premiações I Lembrancinhas 
 

Monitoramente Avaliação 
 

Participação e contribuição para realização de evento, juntamente com a rede/ parceiros. 
 
 

Projeto - Passeios e ou Visitas Monitoradas 

Conceito 

Visitas  a  museu,  a  parque  ou  outro  local,  "dq uirindo  a  prática  social,  que  é  muito 

importante como formadora de opiniões consistentes, reflexivas e problematizadora. 

Transmitir  conhecimento, permitindo  para idosos  momentos de  rcelaboração  do saber 

dividido, permitindo o acesso a saberes e contribuindo para.sua atuação como ser criativo 

no processo histórico-cultural da sociedade. 

Objetivo Geral 
 

Contribuir na aprendizagem e incentivo à cultura. 

Objetivo Específico 
 

Estimular o senso crítico, reconhecendo todo o processo de preservação, manutenção de 

valores culturais e riquezas históricas que fazem parte da nossa história. 

Metodologia: Visitas á Centros Culturais I Feiras I Museus I Parques e Teatros 
 

Trabalhar com conteúdos que aguce a curiosidade dos idosos e o que contem nos museus, 

parques e teatros e toda a sua importância. 

Contribuir   para   formação   de  uma  sociedade   consciente,  tendo  a   necessidade   da 

preservação da natureza. 
 

Melhorar a compreensão dos idosos nos conteúdos q ue fale de cultura e lazer 
 

Organizar passeios culturais que promova o desenvolvi mento social 
 

Desenvolver atividades que contribua com a preservação do meio ambiente, reciclando 

materiais que poderiam ser descartados. 

 
KuAlb,,V 1 1ez, 03 Jãrdill' Rc!mberp,- CfP  0484/00-  ·rel: ;,gq  001! - SP 

r"' •il:reimbergcc.1@gmall.r orn/  rt••mhrrg ong@uolcom br 
48 



49  

 

)f.ssociação )f.migos do Jardim m6erg 
Punáaáo em 15/11/1979 CJ{PJ: 55.674.887/0001-04 

 
 
 
 
 

Recu rsos 
 

- ônibus para locomoção 
 

- alimentação dos usuários 
 

- ingressos/ entradas 
 

Monitoramen to e Avaliação 

Contribuição  para  modificar  os  hábitos  de forma  de  aprendizagem,  dando  ênfase  ao 

conheci mento   da   cultura   onde   estamos   inseridos    além   de   desen volvi mento   de 

competências e habilidades. 
 
 

Projeto- Música 

Conceito 

Coro ou Grupo Coral é um grupo  musical. composto de cantores ou não, que são 

classificados conforme  a tessitura de suas vozes. Um coro misto, com  vozes adultas, 

masculinas  e femininas,  na música ocidental  tradicional e erudita  compõem  - se de 

quatro  vozes : Baixos. Tenores,  Contraltos  e Sopranos. _Em  quanto  Canto  Coral, ou 

música coral, é a música escrita especificamente para vozes de  coristas 

Objetivo Geral 
 

O trabalho   apresenta  o desejo  de resgatar  o prazer e proporcionar qualidade  de vida 

aos idosos, balizados não só pelo imaginário social acerca da instituciónal ização, como 

também  pelo contato direto com essa dura realidade. A qualidade de vida é a condição 

humana resultante de um conjunto de parâ- metros indi viduais e sócio-ambientais, que 

pode ou  não  ser modificado,  caracterizando as  condições  em  que  vi vem  os  seres 

humanos. 

Objetivo Específico 
 

Promover a integração da comunidade, através do diálogo musical. 

Promover a participação em eventos 

Desenvolver atividades  de estudos  e  pesquisa  sobre  a  di versidade  da  cultura,  das 

manifestações e dos repertórios, fortalecendo a identidade regional do grupo. 

Metodologia Utilizada 
 

Sensibilização e Iniciação Musical vivenciada  pelo grupo de idosos. 
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Desenvolver o potencial da música em cada um 
 

Concentração, memorização 
 

Levantamento dos aspectos regionais do grupo para escolhas das musicas. 

Seleção do repertório 

Recursos 
 

Escuta de músicas pré -selecionadas, através de busca pela internet c outros materiais 
 

Áudio visuais. 
 

Monitoramento e Avaliação 

Promoção   e  verificação   do  desenvolvimento   individual  de  cada  participante   nos 

aspecto musicais, sociais e humanos. 
 
 

Projeto.- Violão 

Conceito 
 

Possibilitar   aos   idosos  um  contato   bastante  pragmático  com  o  instru mento,  além  de 

proporcionar  uma experiência,  através  da  atividade  muical.,  a  utilização do  violão  se 

justifica  devido  a  sua  popularidade  em  nossa  cultura,  fazendo  com  que,  através  deste 

comum instrumento, possam se desenvolver habil idades musicais,  tais como as habi lidades 

que   tangenciam   essa   prática.   Entende-se   também   como  objetivo  desta  oficina   a 

possibilidade  de  contato  e iniciação  ao  violão  por  parte  dos  idosos·que  não  gozam de 

muitas possi bilidades e oportunidades. 

Objetivo Geral 
 

Motivar   aptidões  e   talentos   musicais,   possibilitando   a   integração   do   idosos   num 

aprendizado técnico diversificado, de diferentes gêneros e estilos musicais. 

Objetivo Específico 
 

Oferecer oportunidades para atividades musicais; 

Envolver os idosos e a comunidade através da música; 

Estruturar eventos musicais na com unidade (show de talentos, apresentações, etc...) 

Metodologia 

A oficina  de violão  funcionará através  do  empoderamento dos  idosos  que  já  possuem 

desen volvidos dons musicais. 
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Exercício simples inicialmente para ganha r flexibilidade e força nos dedos. 

Aprender músicas em solo para contin uar ganhando flexibilidade e força. 

Passa  para duetos  prontos assim poderemos passar  para parte de ritmos, acordes e muita 
 

música. 

Recu rsos 

Parte  Técnica  (Ritmos/   Dedilhados/   Palhetas/   Técnica  de mão  esquerda/  digitação I 
 

Acordes básic.o /Acordes com pestanas) 
 

Parte Teórica ( notas musicais I Introdução ao estudo de interativos/ Acidentes I Sistema de 

cifras) 

Prática ( Exercícios envolvendo  todos  os pontos teóricos e  práticos /Repertório  popular 

coerente com os acordes e ritmos aprendidos. 

Monitoramento e Avaliação 

Observar   o  processo   de  desenvol vimento  das  habilidades   cul turais,  possibi litando  o 

fortalecimento dos vínculos, bem como o aumento da concentração e desempenho. 
 
 

Projeto- Exercícios Físicos 

Conceito 
 

A  população  idosa  vem aumentando  consideravelmente, o  que se  atribui  a  uma  maior 

expectativa  de vida, provavelmente relacionada a um melhor controle.de doenças crônicas, 

degenerativas, gerando  a  necessidade  de  mudanças na  estrutura  social,  para  que  estas 

pessoas tenham um boa qualidade de vida. Assim, aponta a atividade física como um meio 

de prevenção e promoção de saúde para os idosos, através de seus i números benefícios. 

Objetivo Geral 
 

Compreender a percepção dos idosos acerca da importância da prática de atividades físicas 

para melhoria da qualidade de vida. 

Objetivo Específico 

Possibilitar que a atividade física tem um resultado positivo , seja como forma preventiva, 

seja como forma de manutenção. Cada pessoa deverá praticar o tipo de exercício físico que 

mais lhe convenha  e que  se adapte  melhor  ás suas necessidades,  trabalhando  conforme 
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intensidade e o ritmo que lhe forem mais cômodos. 

Metodologia 
 

Atividade deve ser apresentada de forma progressiva. 

Intensidade da aula deve ser baixa. 

Propor exercícios criativos e imaginários, atividades recreativas. 
 

Possibilitar que a mediante a ati vidade fisica, os participantes conheçam seu corpo, 

suas capacidades de movimento e aceitem suas limitações. 

Iniciar a aula com exercícios de mobilidade geral, de prática de aq uecimento de todas as 

partes do corpo, com ou sem deslocamento. 

Finalizar a aula progressi vamente e por partes, com exercícios de relaxamento. 

Recursos 
 

Materiais específicos para aula como pesos, bambolê, bolas, cordas, cadeiras, etc..... 

Monitoramento e Avaliação 

Observar se atividade fisica esta fazendo parte dos hábitos de vida dos idosos, se tronando 

uma pratica regular c sistemática, proporcionando o bem C<Star c a manutenção da q ualidade 

de vida. 

 
Projeto- Dança 

Conceito 

A música é  um estímulo  potente para a  evocação  de  lem branças,  e é  lembrando  que 

podemos avivar fatos inconscientes que ampliam o significado  da vida. Usando a música 

adequada,  fazendo    dela   urna   l inguagem    com   exercícios   e   a   dança,   estaremos 

conscientemente  con tri buindo para maior compreensão do nosso corpo c também evitando 

somatizar doenças. Sendo assim a dança se toma um forte estímulo fisico e emocional. 

Objetivo Geral 
 

Oportunizar um espaço de sensibilização para os idosos por meio da dança, da expressão e 

consciência corporal, com perspectiva de auxiliar os idosos no processo de envelhecimento 

ativo. 

Objetivo Específico 
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Estimular a parte fisica e emocional, promovendo a integração do grupo, gerando um novo 

ciclo de independência e autonomia na vida dos idosos 

Metodologia 
 

Explorar o espaço com variações rítmicas. 

Movimentos soltos e descontraídos. 

Dança coreografada 
 

Relaxamento e  ongamento 
 

Incentivo á concentração e melhora do equilíbrio 
 

Recursos 
 

Aparelho de Som I Pen drive I Celular I Figurinos para danças coreografadas 
 

Monitoramento e Avaliação 
 

Participação dos idosos. vivenciando a dança de forma prazerosa através cooperação, 

criatividade, interesse nas apresentações. 

 
Grade de Atividades Semestral (GRAS) 

A- Atividades com os usuários: 
 

Tipo de Atividade ( I) Oficina 
Informações da Atividade (2) Violão 
Período de Real ização (3) Fevereiro á Jul ho 
Relação  com as ofertas do trabalho 
social (4) 

Desenvolver o respeito pelo outro, dentro do grupo, 
bem como a importância de si mesmo. Desenvolver 
e executar  as habilidades  harmonicamente  dos 
acordes e senso rítmico. 

Relação com as ofertas do trabal ho 
socioeducativo (5) 

Sociali2'.ação dos idosos  ao  resgatar e valorização 
da cultura, abrindo   ao poucos espaço para que 
encontrem o seu caminho e essivo. 

Descrever   os  resultados  esperados 
com a realização da ati vidade (6) 

A qualidade do desenvolvimen to do participante em 
alcançar seu caminho expressivo, junto ao grupo. 

Tipo de Atividade ( I} Oficina 
Informações da Atividade (2) Canto I Coral 
Período de Realização (3) Fevereiro á Jul ho 

Relação com as ofertas do trabalho 
social (4) 

Estimul 
habilida 
diária. 
rcSj)iray 

ar  os  idosos   a  desenvolverem  talentos  c 
des  além   do   ambiente   de   convi vência 
Despertar     a    Liderança,    com unicação, 

ão e e cssões verbais corretas. 
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Relação com as ofertas do trabalho 
socioeducativo (5) 

Participar  desta atividade  será uma grande  fonte de 
riqueza e troca de informações constante elevando a 
auto- estima. 

Descrever  os  resultados  esperados 
com a realização da atividade (6) 

Desempenho  da  rotinas  na  motivação  dos  idosos; 
que o canto tenha o poder de atenuar a partici pação 
e integração com a famil ia e as relações sociais. 

Tipo de Atividade ( I ) Oficina 
Informações da Atividade (2) Dança I Expressão Corporal 
Período de Realização (3) Fevereiro á  Julho 
Relação com  as ofertas  do trabalho 
social (4) 

Expressar   a   linguagem   do   corpo,   sentimentos, 
vivências corporais e emoções. 

Relação com as ofertas  do trabalho 
socioeducativo (5) 

integrar  movimentos  ás  experiências  de 
aprendizagem, para   se comunicar  cnativamente. 
Estimular  a  noção  de  espaço,  lateral idade,  visão 
espacial, coordenação motora, consciência corporal. 

Descrever   os  resultados   esperados 
com a realização da atividade (6) 

Adquirir auto    confiança,   despertar a curiosidade 
para outras culturas, respeito entre os participam . 

Tipo de Atividade ( I ) Oficina 
Informações da Ati vidade (2) Ginástica/ Alongamento 

Período de Realização (3) Fevereiro á  Julho 

Relação com as ofertas do trabalho 
social (4) 

Desenvolver  e  aumentar  a  nexibilidade  muscular, 
que  promovem   o  estreitamento  das  fibras 
musculares, fazendo com que elas aumentem  o seu 
comprimento. 

Relação com as ofertas do trabal ho 
socioeducativo (5) 

Promover   um   bom    funcionamento    do   corpo, 
proporcionando  maior  agil idade  de  elasticidade  e 
prevenir lesões, ati var a  circulação . 

Descrever  os  resul tados  esperados 
com a real i7..ação da atividade (6) 

Proporcionar maior consciência corporal . 

Tipo de Ati vidade ( I ) Oficina 

Informações da Atividade (2) Automassagem 

Período de Realização (3) fevereiro  á  Julho 
Relação  com  as ofertas  do trabalho 
social (4) 

Contemplar  a  pratica  de  massagear  a  si  mesmo 
trazendo uma ação de conforto  pessoal. 

Relação com  as ofertas do trabalho 
socioeducativo (5) 

Desenvol ver  o  autoconhccimento  do   corpo 
Descoberta de ponto de relaxamento     aliviando as 
dores 

Descrever   os  resultados  esperados 
com a realização da atividade (6) 

Proporcionar    beneficios     tanto     fisicos    quanto 
emocionais para os participantes. 
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Tipo de Atividade ( I ) Oficina 
Informações da Atividade (2) Arte 
Período de Realização (3) Fevereiro á  Julho 
Relação com as ofertas do trabalho 
social (4) 

Propicia 
artístico 

r    o    desenvolvimento    do    pensamento 
s, promovendo a socialização da arte 

olver a sensibilidade estética,  possibilitando 
ando apreciar, criar, refletir e elaborar seus 
 sentidos com relação ao mundo. 

Relação  com as ofertas do trabalho 
socioeducativo (5) 

Desenv 
ao edu 
próprio 

Descrever  os  resultados  esperados 
com a realização da ati vidade (6) 

Aprimorar  as  capacidades  percepti vas,  inventivas, 
imaginativas e criativas do participante. 

Tipo de Atividade (I) Atividades 
Informações da Atividade (2) Atividades I nterativas 
Período de Realização (3) Fevereiro  á  Julho 

Relação  com as ofertas do trabalho 
social (4) 

Propiciar atividades de lazer com orientação 

Relação com as ofertas  do trabalho 
socioeducativo (5) 

Incentivar as atividades   interativas  no processo  de 
nossas experiências 

Descrever   os  resultados  esperados 
com a realização da atividade (6) 

Participação, interação entre os  participantes 

Tipo de Atividade (1 ) Atividades 
Informações da Atividade (2) Interação Social    ( Fórum ) 
Período de Realização (3) Fevereiro   á  Julho 
Relação com as ofertas do trabalho 
social (4) 

Promover  a participação,  o convívio  social  através 
de dinâmicas ativas e partieipativas dos idosos 

Relação com as ofertas do trabalho 
socioeducativo (5) 

Desenvolver motivações    despertar  modalidades  e 
capacidades de novos projetos de vida entre o grupo 
á ser trabalhado 

Descrever   os  resultados  esperados 
com a realização da atividade (6) 

Desenvolver a participação dos    participante  , 
conhecimento dos seus direitos, estimulando o 
protagonismo dos idosos. 

Tipo de Atividade (I) Atividades 
Informações da Atividade (2) Palestras   e Seminários 
Período de Realização (3) Fevereiro  á Julho  

os Relação com as ofertas do trabalho 
social (4) 

Orientações e proteção no que compete seus direit 
e deveres, fortalecimento de sua  autonômia. 

Relação  com as ofertas do trabalho    Desenvolvimento  do  seu  senso  crítico, orientação 
socioeducativo (5)  aos seus direitos no que compele a política do idoso. 

 
Descrever  os  resultados  esperados   Desenvolvimento   de    ações    fundamentas   em 
com a real ização da atividade (6)  princípios   étcnicos,   de  cidadania,  e  convívio   na 

sociedade. 
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Tipo de Atividade (I) Visitas Domiciliares 
lnfonnações da Atividade (2) Acompanhamento    idosos,    que   necessitem    de 

proteção bãsica. 
Período de Realização (3) Fevereiro á  Julho ( 2 vezes por semana) 
Relação com as ofertas do trabalho 
social (4) 

A atenção domiciliar é um espaço potente na criação 
de novas fonnas de cuidar, no entanto para que isso 
seja possível é fundamental que a equipe técnica 
compreenda e oriente a família I cuidador, de acordo 
com suas necessidades,  tais como saúde, educação, 
risco social, vulnerabilidade, encaminhamentos 
respeitando sua   estrutura e sua funcionalidade 

Relação com as ofertas  do trabalho 
socioeducativo (5) 

Através do instrumental especifico onde se registro 
de ações de acompanhamento dos idosos, através de 
uma   síntese   da   situação   apresentada,    agravos 
identi ficados, ações  propostas para  prevenção    ou 
resol utividade, com usuário, família ou cuidador. 

Descrever  os  resultados   esperados 
com a realização da atividade (6) 

Conheçendo a história da  familiar e a partir de suas 
necessidades  encontrada  promover  intervenções    e 
prevenções . 

 

 
B- Atividades com as famílias: 

 
Tipo  de  Atividade 
( I ) 

Atividades Interativas 

lnfonnações da 
 

Atividade (2) 

Atividades Interativas 

 
Período  de 
Realização (3) 

Feverei ro  á Julho 
 

Relação    com    as 
ofertas  do  trabalho 
social (4) 

Baile/ Sarau I Jogos I Passeios 

Relação com as 
ofertas do trabalho 
socioeducativo (5)_ 

Incentivar    as   atividades    interativas    no    processo    de    nossas 
experiências 

Descrever            os 
resultados 
esperados com a 
realização da 
atividade ( 6) 

Participação, interação entre os  participantes 

Tipo  de  Ati vidade 
(I ) 

Atividades 

Infonnações  da 
Ati vidade (2) 

Eventos Temáticos 
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Período  de 
Realização (3) 

Fevereiro  á  Julho 

Relação    com    as 
ofertas do  trabalho 
social (4) 

Desenvolver o convívio familiar, relacionando-se 

Relação    com    as 
ofertas  do  trabalho 
socioeducativo (5) 

Desenvolver ações junto a comunidade em relação ao serviço. 

Descrever             os 
resultados 
esperados com a 
realização da 
atividade (6) 

Estimular  a  participação  dos familiares     no  serviço  , visando  a 
integração e valorização do trabalho desenvol vido. 

Tipo  de  Atividade 
Jll 

Visitas 

1nformações  da 
Atividade (2) 

Visitas  Domiciliar 

Período  de 
Realização (3) 

Feverei ro  á Julho 

Relação    com    as 
ofertas  do  trabalho 
social (4) 

Orientação para uma qualidade de vida saúdavel 

Relação com as 
ofertas do trabalho 
socioeducativo (5) 

Levantamento   dos   encaminhamentos  que  serão   necessários   para 
melhoria no atendimento do idoso e sua família. 

Descrever os 
resultados 
esperados com a 
realização da 
atividade (6) 

Fortalecimento da função protetiva da família. 

Tipo  de  Atividade 
(I) 

Oficina 

Informações  da 
Atividade (2) 

Oficina socieducativas 

Período  de 
Realização (3) 

Fevereiro á Julho 

Relação. com  as 
ofertas do trabalho 
social (4) 

Fortalecimento   da   função  proteti va  da  família,  como   forma  de 
prevenção  quanto a ruptura dos vínculos familiares e em sociedade. 

Relação    com    as 
ofertas  do  trabalho 
socioeducativo (5) 

Estimular  a  participação  dos famíliares nas  oficinas   para   um 
fortalecimento, vinculo com o trabalho real izado. 

Descrever  os 
resultados 
esperados    com   a 

Convívio fami l iar e relacionamento interpessoal. 
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realização  da I 
I atlVldade (6)  _ 

 
C- Atividades no território: 

 
Tipo  de  Atividade 
(I) 

Atividades Orientação 

lnfonnações  da 
Atividade (2)- 

Orientações 

Período  de 
Realização (3) 

Fevereiro á Julho 

Relação    com    as 
ofertas do trabalho 
social (4) 

Orientações  dos   Programas   existentes  na Secretária  Municipal  de 
Assistência   Desenvolvimento Social. 

Relação com as 
ofertas do trabalho 
socioeducativo (5) 

Conhecer os recursos melhorando assim o território. 

Descrever  os 
resultados 
esperados   com   a 
realização  da 
atividade (6) 

Conscientização do território_ 

Tipo  de Atividade 
(1) 

Atividade Divulgação 

Infonnações da 
Atividade (2) 

Divulgação do Serviço 

Período  de 
Realização (3) 

Fevereiro á Julho 

Relação    com    as 
ofertas do trabalho 
social (4) 

Trabalho com   a comunidade  em volta possa conhecer  e divulgar o 
trabalho. 

Relação    com   a 
ofertas do trabalho 
socioeducativo (5) 

Desenvolver um trabalho de divulgação no território . 

Descrever  os 
resultados 
esperados   com   a 
realização  da 
atividade (6) 

Aumento da demanda de interessados pelo trabalho. 
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Ti po de Atividade 
(I) 

Atividades Interativas 

Informações  da 
Atividade (2) 

Atividades Interativas 

Período  de 
Realização (3) 

Fevereiro  á Julho 

Relação   com    as 
ofertas do trabalho 
social (4) 

Baile/ Sarau I Jogos I Passeios 

Relação   com    as 
ofertas do trabalho 
socioeducativo (5) 

Incentivar   as   atividades  interativas   dentro   do   território   para 
conhecimento do trabal ho e conhecer o que temos  no território 

Descrever  os 
resultados 
esperados   com   a 
realização  da 
atividade (6) 

Participação e interação 

 

 
D - Atividades com os profissionais: 

 
Tipo de Atividade ( I ) Reuniões 

Informações  da 
Atividade (2) 

Reuniões I Parada Técnicas 

Período   de   Realização 
(3) 

Feverei ro á Julho 

Relação  com  as ofertas 
do trabalho social (4) 

Elaboração  de relatórios/ organização de prontuários/ estudo de 
casos 

Relação  com  as  ofertas 
do  trabalho 
soci educativo (5) 

Propiciar  estudos  de  casos  entre  os  profissionais,   através  de 
experiências vivenciadas no cotidiano institucional. 

Descrever  os  resultados 
esperados com a 
realização   da   ati vidade 
(6) 

Fortalecimento do profissional, diante de suas expectati vas. 

Tipo de Atividade (I) Cursos 
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I nformações  da 
Atividade (2) 

Cursos de Capacitação 

Período   de   Realização 
(3) 

Fevereiro á Jul ho 

Relação  com  as  ofertas 
do trabalho social (4) 

Cursos  Oferecidos pela Secretária  Municipal    de  Assistência e 
Desenvol vimento Social  e da Rede . 

Relação  com  as  ofertas 
do  trabalho 
socioeducati vo (5) 

Orientação de temas especificas   que proporcionem melhoria no 
trabalho dos profissionais, junto ao seu dia. 

Descrever  os  resultados 
esperados  com        a 
realização    da   atividade 
(6) 

Aperfeiçoamento profissional 

Tipo de Atividade (I) Seminários 

Informações  da 
Atividade (2) 

Seminários 

Período   de   Realização 
(3) 

Desenvolver   um   ciclo   de   formação   com   a   rede   sócio   - 
assistência! 

Relação  com  as  ofertas 
do trabal ho social (4) 

Ampliar a qualidade técnica dos  serviço. 

Relação  com  as  ofertas 
do  trabalho 
socioeducativo (5) 

Fortalecimento do serviço com a rede sócio- assistência! 

Descrever  os  resultados 
esperados com a 
realização   da   atividade 
(6) 

Conhecimento e aprofundamento. 

 
6.6. Forma de monitora mento e avaliação dos resultados 

 

1\ avaliação  consistirá  no levantamento  de dados  e informações, com  temporalidadc 

definida (mês, trimestre, semestre ou ano) por meio de pesquisas e estudos, com a fmal idade de 

analisar os aspectos  de eficiência,  resultados, impactos em  relação  ao objetivo  inicialmente 

traçado, de forma a dar subsidio para o planejamento e/ou programação e tomadas de decisões 

para o aperfeiçoamento  do Serviço. O controle    e avaliação será  em conjunto com o idoso, 

família e a comunidade, por meio de encontros  que acontecerão  bimestralmente,  onde serão 

feitas rodas de conversas c dinâmicas, com momento de trocas,  questionamentos, sugestões c 
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críticas.  Outra forma de avaliarmos será a cartografia, que acontecera semestralmente  com os 

usuários, funcionários e família, com base nos resultados será medido o rendimento do trabalho 

e se as metas traçadas foram atingidas. 
 
 

INSTRUMENTAL AVALIAÇÃO 

GRAS- Grade de Atividade Semestral Instrumental de planejamento necessário para 
que o serviço, por meio de todos os seus 
profissionais, desenvolva  as ofertas 
apresentadas  na Portaria n° 46/20I0/SMADS. 
É também  um instrumento de fundamental 
importância  para  a supervisão  técnica aferir 
se de fato o serviço está atendendo à sua 
demanda dentro das normatizações 
estabelecidas, e promovendo a garantia dos 
direitos dos usuários em acordo com as 
diretrizes do  SUAS. 

DEMES-  Declaração  Mensal  de Execução  de 
 

Serviços Socioassistenciais 

A  DEMES  deve  ser  preenchida  e  assinada 
pelo  gerente do  serviço  e  entregue   para  o 
gestor de   parceria  . Deve constar o número 
de vagas- instaladas c executadas,  o  número 
de  usuários atendidos, a  presença diária  por 
faixa etária, as atividades  realizadas com as 
famílias e usuários, atividades externas. 
matrículas                e                desl igamentos, 
encaminhamentos   e . as   informações    dos 
usuários em relação aos programas de 
transferência de  renda,  bem  como  os 
indicadores mensais de resultados que irão 
comporão a aval iação trimestraL O gestor de 
parceria  fica  com  uma  cópia,  enviando  a 
original à U nidade de Prestação de Contas. 

RESUP- Mensal RESUP Trimestral-  Relatório 
 

de Supervisão Técnica 

Na RESUP Mensal  o  gestor  de  parceria do 
serviço pode apontar se os dados inseridos na 
DEMES e na GRAS estão  sendo  cumpridos 
pelo  serviço  no  seu  cotidiano,  quando  da 
visita técnica in loco. O RESUP Trimestral 
constitui-se, também, em  uma avaliação q ue 
dará subsídios para se verificar se o serviço 
está funcionando a contento, bem como a 
organização executora. A elaboração dos 
RESUP é sistemática,  ocorre  mensal e 
trimestralmente. 
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6.7. Demonstração de metodologia do trabalho social com familias. 
 
 

A acolhida  à família compõe na ação eficaz e de extrema  importância para o serviço, 

pois é  quando  se  inicia  o  vínculo  entre  o  serviço  e a  família. É o  momento  em  que o 

profissional deve buscar compreender os múltiplos significados das demandas, vulnerabilidades 

e necessidades apresentadas pelas famílias, buscando também identificar seus ativos e 

potencialidads e como tais situações se relacionam e ganham signi ficado no território.   Com 

intuito de aproximar e estreitar a relação entre  o serviço e as famílias, realizando reflexões e 

avaliações que possam ser mais interessante e necessàrio para ser trabalhado com a população 

da região. 

As temáticas a serem discutidas acontecerão através de palestras, debates e oficinas no 

decorrer   do  ano,  sendo  abordados  temque  venham  reconhecer   a  matricialidade   e  a 

centralidade da família como elemento básico da sociedade para o desenvolvimento  e o bem 

estar de seus integrantes, visando à promoção e estimulo à partici pação da comunidade junto à 

organização; integrando a família e usuários na proposl}l de trabalho oferecido  pelo serviço; 

estabelecer    vínculo   de   confiança   entre  usuários,    famílias   e  organização;   proporcionar 

momentos de integração entre os familiares e funcionàrios;  buscar o fortalecimento da função 

protetiva da família e mobilização e fortaleci mento de redes de apoio. 

O  reforço da abordagem  familiar  no contexto  das  políticas sociais,  tendência que se 

observa não apenas na assistência social, requer, portanto, cuidados redobrados para que não se 

produzam  regressões conservadoras  no trato com as famílias, nem se ampliem ainda mais as 

pressões sobre as inúmeras responsabilizações  que devem assumir, especialmente  no caso de 

famílias mais vulneráveis. 

Podemos dizer que legitimamos o trabalho com a família através dos seguintes pontos: 
 

•  Visitas domiciliares; 
 

•  A tendimento individual; 
 

•  Reuniões coletivas;. 

•  Não  responsabilizar as  famílias  pelos seus  problemas,  dificuldades  e condições  de 

vulnerabilidade social, a fim de não reforçar  vitimizações descoladas  dos  fatores 

estruturantes   que   condicionam/   determinam   as   situações   por   elas  vi venciadas, 
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rom pendo-se  com  a  noção  de  que  é  responsabil idade  dos  indivíd uos  superar  as 

dificuldades criadas pelos efeitos perversos das políticas econômicas adotadas; 

•  Não  perder  a perspectiva  societária  no trabalho  q ue busca organizar  atores  sociais e 

sociabilidades coletivas para a participação social e para a luta por direitos e 

transformações concretas  nas condições de vida das famílias. 

A metodologia de trabalho  com as famílias  será desenvolvida a  partir das suas 

necessidades,  c;ontemplando os seus capitais:  humano, social e produtivo  na perspectiva 

promocional e de direitos. 

O Núcleo de Convivência de Idosos consolida suas diretrizes elegendo a família como 

sistema   dinamizador   de  m udanças  frente  às  situações  de  vulnerabi lidade  presentes   nos 

processos de exclusão social. Propomos e realizamos trocas de experiências e serviços, visando 

uma vivência integrada, onde vínculos são estljbelecidos. 

Evidenciamos a comunicação entre a organização e as famílias demandatárias, que 

consideramos ser o ponto inicial deste  processo de interação, visto que tanto as famílias como a 

organização,  trocam informações de interesses comuns, se_gundo pontos de vista de cada uma 

das partes. 

As atividades  oferecidas  no NCI serão  de  natureza  sócio-educativa,  partici pativas e 

colaborativas   com  estratégias  específicas  capazes de  enriquecer  e  am pliar  as  dimensões 

pessoais,  comunitárias  e profissionais com o objetivo  de fortalecer a auto-estima,  a noção de 

direitos e deveres. A partici pação das famílias em atividades que as orien tem para o acesso à 

rede  de  serviços  públicos  básicos é  fundamental  neste processo,  pois assim  ampliam-se as 

oportunidades  de  emanci pação  e  transformação  do  capital   humano,  social  c  prod utivo das 

mesmas. 

Dimensão: Trabalho com famílias. Essa dimensão deverá  propiciar e fortalecer o convívio ou 

vivência familiar e garantir o acesso às redes setoriais e socioassistenciais. Apresenta três eixos 

norteadores; 

Atendimento Familiar  : As atividades devem  prever : busca ativa, acol hida e escuta; visita 

domiciliar; orientações e encami nhamentos ao CRAS e outra políticas públ icas; estudo social; 

real ização de grupos de convivência com famílias dos idosos ou com o grupo famil iar do idoso: 

identificação de idosos elegíveis para  os Programas de Transferência de Renda ou para ou para 
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o Beneficio de Prestação Continuada. 
 

Esta atividade tem por objetivo a prevenção a situações de agravo que possam desencadear o 

rompimento de vínculos familiares e sociais, o isolamento e abrigamento institucional. 

Metas: 
 

•  Publicizar a grade de atendimento familiar semanal para as famílias e comunidade; 
 

•  Contemplar  100% da  capacidade  de idosos  com  vínculos  familiares  no atendimento 

familiar. 
 

 
Reuniões Socioeducativas com as familias dos usuários: As atividades socioeducativas,  por 

meio de  reuniões, com os familiares/  cuidadores dos idosos, ou  com o idoso em seu grupo 

familiar. O  objetivo  central  é  o  i ncentivar  o  convívio  e  fortalecer  os  vínculos  afetivos  e 

sol idários, e a função protetiva da família, por meio da discussão de temas diversificados, com 

ênfase no processo de envelhecimento. 

Metas: Organizar com dias e horários o atendimento de escuta, orientações e encaminhamento 

para as famílias do serviço da seguinte forma: 

•  Publicizar   a   grade   de   reunião   socioeducativa   mensal,   com   fami liares  I 
 

cuidadores de idosos; 
 

•  Realizar reunião socioeducativa mensal com familiares dos idosos/ cuidadorcs. 
 
 

6.8. Demonstração de  conhecimen to  e ca pacidade de  a rticulação com  serviços  da  rede 

socioassistenciallocal e políticas setoriais, no â mbito  territorial. 

 
O Núcleo de Convivência de Idosos tem parceria com o CRAS; CREAS; rede de serviços; 

coletivos da região; Quando necessário encaminha os idosos e as famíl ias as UBS de referencia 

de  çada   família  atendida   no  serviço,   encaminhadas   para  triagem   e  acompanhamentos 

necessários. 

O NCI   desenvolve também articulação com  o Fórum do  Idosos da   região.  A também 

articulação  com o Fórum da Assistência Social  (FAS) e com Fórum Regional da Capela do 

Socorro e Parelheiros. que promove debates, proposituras e controle social da Política Publica 

de Assistência Social de São Paulo. 
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6.9 Detalhamento dos recursos humanos na gestão do serviço tendo como referencia o 

quadro de recursos humanos estabelecido na Portaria de tipificação dos serviços 

editada pela SMADS, quanto a profissionais e suas quantidades: 
 
 

 
Qtde 

 
Função 

Carga 
 

Horária 

 
Salário 

 
Totais Salários 

OI Gerente de Serviço li 20hs 2.080,81 2.080,81 

OI Assistente Técnico 11 30hs 1.502,15 1.502,15 

OI Assistente Técnico 11 20hs 1.502,1 5 1.502,15 

 

OI 
Agente Operacional (auxiliar de 

 

cozinha) 

 
20hs 

 
1.075,92 

 
1.075,92 

 

OI 
Agente Operacional (aux iliar de 

limpeza) 

 
20hs 

 
1.124,52 

 
1.1 24,52 

Total 7.285,55 

 
A equipe de referência  para do NCI é constituída  por profissionais de diferentes áreas. 

O perfil dos  profissionais deve ser compatível  com as atividades  inere!Jtes à sua função. O 

trabalho de profissionais de diferentes áreas proporciona um enriquecimento mútuo de diversos 

saberes  e  possibilita  a oferta q uali ficada do serviço  para  contemplação de seus objetivos. A 

formação continuada dos profissionais é importante para a manutenção da qualidade das ofertas 

previstas para este serviço. 

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

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

 
Gerente serviço 11 

 
Formação - Nivel Superior 

 
Ca rga horária - 20 h 
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Habilidades -Trabalhos manuais/ informática I música I dança I comunicação 
 
 

Atribuições e Competências: 
 

•  Elaborar o planejamento  semestral  e mensal em conjunto  com a equipe  técnica 
levando  em  conta  a  legislação  vigente,  as  diretrizes  técnico-operacionais  da 
SMADS, as necessidades dos usuários do serviço e o mapeamento do território; 

•  Elaborar cronograma de atividades em conjunto com a equipe técnica; 
•  Divulgar  na comunidade o funcionamento do serviço como equipamento  público 

da política de assistência social referenciado ao CRAS; 
• Gerenciar o quadro de profissionais e contratação de oficineiros, realizando desde 

o processo seletivo à avaliação sistemática de desempenho, de modo a atender aos 
requisitos da proposta do serviço, compartilhando informações com o gestor de 
parceria do CRAS, conforme orienta a legislação em vigor; 

•  Coordenar e acompanhar as atividades dos oficineiros, estabelecendo dinâmica de 
trabalho e troca de informações sobre  a5 oficinas ofertadas, a adesão e avaliação 
dos idosos; 

•  Propiciar condições para a execução  das atividades  programadas para os idosos, 
por meio da administração de equipamentos e materiais necessários ao 
desenvolvimento das atividades, mediando junto à organização conveniada a 
contrapartida necessária; 

•  Manter e desenvolver articulação com CRAS, CREAS e demais serviços da rede 
sócio assistencial, visando à qualificação  dos encaminhamentos; 

•  Acompanhar  e monitorar  os  processos  de  trabalho  com  os  idosos,  conforme 
planejado; 

•  Encaminhar  idosos e suas famílias ao CRAS para cadastramento  nos bancos de 
dados de âmbitos federal, estadual e municipal, para inclusão em programas de 
transferência de renda e outros beneficios sócio assistenciais; 

•  Coordenar a realização do mapeamento da sua área de atuação, em conjunto com 
a equipe,  identificando  recursos disponíveis  e promover articulações  e parcerias 
com as redes sociais do território; 

•  Propiciar condições para atualização  mensal dos sistemas de controle de dados do 
serviço,  informatizados  ou manuais, adotados  pela SMADS,  bem como os 
decorrentes das normas expedidas pela  União e pelo Governo do Estado de São 
-Paulo; 

• Responsabilizar-se pela  gestão  operacional  e administrativa,  adotando  os 
instrumentais de controle técnico e financeiro e demais instrumentos de 
acompanhamento, monitoramento e avaliação, estabelecidos por SMADS; 

•  Garantir o acompanhamento sistemático de pessoas idosas, beneficiárias ou não 
do BPC, com necessidade de proteção social básica no domicílio, através da 
elaboração do Plano do Desenvolvimento do Usuário - PDU e da articulação 
como CRAS, CREAS e rede inter setorial, de acordo com a necessidade; 
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• Monitorar a realização de visitas domiciliares a partir das l istagens encaminhadas 
pelo CRAS e a realização do Plano de Ação estabelecido para o trabalho; 

•  Assegurar o fornecimento de lanche para os idosos nas atividades grupais, de 
acordo com as orientações estabelecidas por SMADS; 

•  Realizar avaliação trimestral e anual do atendimento aos idosos acompanhados 
pelo serviço, conforme indicadores de avaliação, em conjunto com o gestor  de 
parceria do CRAS 

•  Receber e avaliar sugestões e demandas dos usuários sobre as atividades do 
serviço; 

•  Coordenar reuniões de avaliação de atividades em conjunto com a equipe técnica 
para manutenção ou redirecionamento delas; 

• Emitir relatórios, quando solicitado, e garantir o envio mensal de dados sobre as 
 

atividades desen volvidas com os idosos atendidos, conforme instrumental 
específico; 

• Encaminhar a DEMES e o relatório mensal das ações desenvolvidas para o gestor 
de parceria do  CRAS. 

•  Apresentar mensalmente os comprovantes fiscais de prestação de contas e a DESP 
para a UPC e, trimestralmente, apresentar a DEGREF; 

•  Participar de processos de capacitação continuada promovidos por SMADS ou 
pela organização; 

• Promover articulações e parcerias com instituições privadas, representantes do 
comércio local, empresas, instituições de ensino e demais serviços locais  visando 
à diversificação  no atendimento. 

 
 

 
Técnicos 

 
Formação- Nível Superior - Assistente social I Psicólogo 

 
Carga horária - 20 h 

Habilidades - artísticas  I informática I dança I comunicação/ trabal hos manuais 

 
Atribuições e Competências: 

 
•  Participar na elaboração do planejamento semestral e mensal, com o gerente, 

levando em conta a legislação vigente e as necessidades dos usuários do 
serviço; 

•  Realizar o mapeamento da área de atuação do serviço, identi ficando recursos 
disponíveis e promover articulações e parcerias com as redes sociais do 
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território; 
•  Elaborar o cronograma de atividades semanais; 
•  Div ulgar na comunidade o funcionamento do serviço como equipamento 

público da política de assistência social referenciado ao CRAS; 
•  Realizar atendimento da demanda pelo serviço por meio de inscrição em 

instrumental específico; 
•  Realizar a matrícula do idoso e orien tar sobre procedimentos e ofertas do 

serviço; 
•  Orientar, encaminhar e auxiliar na obtenção de documentos de identificação, 

beneficius assistenciais e diretos de cidadania; 
•  Proceder ao registro de informações colhidas nas ações junto aos idosos e seus 

familiares em instrumentais apropriados ao serviço; 
•  Manter e desenvolver articulação com CRAS, CREAS e demais serviços da 

rede sócio assistencial, visando à  qualificação dos encaminhamentos dos 
usuários; 

•  Responsabilizar-se pela referência e contra referência no atendimento 
aos usuários; 

•  Realizar acolhida, atendimento individual e grupal, orientações e 
encaminhamentos a serviços da rede sócio assistencial e demais políticas 
públicas, inclusive para obtenção de documentos, quando necessário; 

• Realizar visitas domiciliares para identificar e acompanhar as necessidades de 
orientação ao idoso e sua família; 

•  Realizar atendimento particularizado com o idoso e sua família, na perspectiva 
de ampliação da capacidade protetiva e de superação de fragilidades familiares 
e sociais; 

• Desenvolver reuniões socioeducativas e reuniões de convivência com grupos de 
idosos e grupos de familiares; · 

• Organizar palestras e atividades coletivas (eventos) com os idosos, suas 
famílias e a comunidade; 

•  Manter prontuários em padrões adequados para análise e consulta dos demais 
técnicos  e gestor de parceria  do CRAS, em qualquer tempo; 

• Manter controles diários e mensais com informações sobre as atividades 
desenvolvidas com os usuários e alimentar os sistemas de dados adotados pela 
SMADS; 

•  Realizar avaliações sistemáticas com os idosos, conforme metodologia de 
monitoramento e indicadores estabelecidos; 

• ·Identificar e encaminhar ao CRAS as demandas de idosos e famílias para o 
acesso a cadastramento em programas de transferência de renda, outros 
beneficios sócio  assistenciais e inserção na rede de proteção social; 

•  Partici par de reuniões de avaliação das atividades para manutenção ou 
redirecionamento; 
Acompanhar idosos, por meio de visita domiciliar, que necessitem proteção 
social básica no domicílio, tendo como estratégia de ação a elaboração do Plano 
de Desenvolvimento do Usuário (PDU); 
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•  Participar de processos de capacitação continuada promovidos por SMADS ou 
pela organização; 

•  Proceder à discussão de casos que necessitem de intervenção com a equi pe 
técnica; 

•  Elaborar relatório quando da ocorrência de abandono, afastamento, ou 
desligamento do NCI; 

•  Proceder à orientação sistemàtica aos idosos em relação aos direitos 
•  Sócio assistenciais e Estatuto do Idoso, sensibilizando-os para prevenção e 

atuando quando da identificação de situações de risco, violência, abandono 
,maus-tratos, negligência, abuso sexual c financeiro; 

•  Elaborar e encaminhar ao CREAS relatórios sobre a identificação de situações 
de risco,  suspeita de violência, abandono, maus-tratos, negligência, abuso 
sex ual e financeiro contra o idoso; 

•  Desenvolver ação de localização de familiares e/ou pessoas das relações do 
idoso, quando necessário; 

•  Desenvolver atividades socioeducativas que valorizem as experiências e 
contribuam para a sociabilidade, o exercício da autonomia e do protagonismo; 

•  Desenvolver ati vidades que contribuam para os cuidados com idosos e na 
capacitação de seus cuidadores; 

•  Receber, avaliar c encaminhar sugestões dos idosos para o aprimoramento das 
atividades do serviço; 

•  Participar de reuniões de avaliação das atividades para manutenção ou 
redirecionamento delas; 

•  Substituir o Gerente quando designado; 
• Alimentar sistemas de controle de dados do serviço, informatizados ou 

manuais, adotados pela SMADS, bem como os decorrentes das normas 
expedidas pela União, pelo Governo do Estado de São Paulo; 

•  Realizar visita domiciliar ao idoso, quando solici tado pelo CRAS, c elaborar o 
respectivo relatório. 

 
 
Agente Operacional ( Cozinha !Limpeza Geral ) 

 
Formação- Nível Médio 

 
Carga horária - 20 h 

Habilidades  : Comunicação 

Atribuições e competências na cozinha/copa: 
 

•  Preparar e oferecer lanches seguindo normas técnicas estabelecidas pelo 
Manual 
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•  Prático para uma Alimentação Saudável -SMADS; 
•  Executar e manter a higiene, limpeza e arrumação dos ambientes de preparo e 

oferta de lanches: 
• Conservar e preservar equipamentos e utensílios relacionados a cozinha/copa; 
•  Con hecer as ofertas do serviço e orientar os usuários quando necessário; 
•  Auxil iar na organização dos espaços antes e depois da oferta das atividades com 

os idosos; 
•  Apoiar o gerente e o técnico quando solicitado; 
•  Participar de reuniões de avaliação em equipe para manutenção ou 
redirecionamento das ações do serviço. 

 
Atribuições e competências na limpeza geral 

•  Executar   e  manter  serviços   de   higienização,  limpeza  e  arrumação   nos 
ambientes do serviço; 

• Zelar pelo espaço fisico do serviço; 
• Conservar e preservar os bens patrimoniais do serviço; 
•  Conhecer as ofertas do serviço c orientl!r os usuários quando necessário; 
•  Auxiliar na organização e proceder a higienização, dos espaços antes c depois 

da oferta das ati vidades com os idosos; 
• Apoiar o gerente e o técnico quando solicitado; 
•  Participar de reuniões de avaliação em equipe para manutenção ou 

redirecionamento das.ações do serviço. 
 
 

Oficineiro 

Formação -Nível Médio/ Superior 

Habilidades : artes, coral, teatro, dança, exercícios fisicos. 
 
Atribuições e competências : 

 
•  Planejar e realizar oficinas conforme Plano de Ação estabelecido pelo serviço, 

de forma a contemplar necessidades e expectativas dos idosos e potencialidades 
do território; 

•  Desenvolver ati vidades com grupos diversi ficados de idosos, em consonância 
com os trabalhos técnicos da equipe: 

• Elaborar material de divulgação interna com informações sobre a oficina a ser 
oferecida; 

•  Esclarecer sobre a metodologia  e os objetivos referentes à natureza da oficina; 
• Organizar o espaço antes e após a ati vidade e responsabilizar-se pelo material a 

ser utilizado nas ati vidades socioeducativas; 
•  Con trolar a frcquência dos usuários nas atividades; 
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• Informar o técnico quando identificar suspeitas de risco, violência, abandono, 
maus-tratos, negligência, abuso sexual e financeiro contra o idoso; 

• Estimular comportamentos que levem a um estilo de vida saudável; 
• Encaminhar ao Gerente sugestões de atividades a partir do conhecimento das 

necessidades dos usuários; 
•  Participar de reuniões de avaliação das atividades em conjunto com o gerente e 

a equipe  técnica, sempre que solicitado; 
• Avaliar o conteúdo das oficinas com os usuários e proceder ao registro em 

forma de relatório para aperfeiçoamento das ofertas e/ou redirecionamento. 
 

(*) O profissional de Serviço Social passa a ter a carga horária  semanal de 30horas em 

cumprimento às disposições contidas na Lei Federal n° 12.317/201O. 

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

serviço para a garantia dos resultados e metas propostas 

 
Sistematizar  as  informações,  a  fim  de relatar,  registrar  e  documentar  as  intervenções 

específicas e pertinentes ao trabalho da equipe, como també?J organizar materiais de oficinas, 

planejamento   da  semana  e  em  especial  espaço   para  atendimento  de  demanda  da  equi pe 

Técnica. 

•  Supervisão   semanal   das  práticas  de  atendimento:   Permite  ao  gestor  e  equipe  a 

possibilidade    de   acompanharem    o   caminhar    das    ati vidadés   desenvolvidas   e 

redirecionarem as estratégias. 

•  Ampliação  do  Universo  Cultural:  A  frequência  a outros  espaços de  aprendizagem 

permite a comparação, a análise  e a  reflexão  sobre  outras  formas de  manifestações 

culturais e outras releituras da realidade. 

•  Encontros de  Formação  Interna:  Estes  encontros  permitem  que  a  equipe tenha  um 

espaço  onde  possa  se  alimentar  de  uma  reflexão  teórica,  rever  seus conceitos  e 

direcionar  suas  propostas  de atuação  dentro dos  objeti vos  presentes  no serviço.  São 

nestes  encontros que todo o grupo de trabalho costura os projetos específicos  de cada 

território,  e é principalmente  um espaço de troca de saberes  e vivencias contribuindo 

para a construção de um processo coletivo. 
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Dimensão Organização e Funcionamento - Espaço Físico 
 

Metas Distribuição dos profissionais para garantia  das 
metas 

Ambiente organizado e acolhedor 
•  Adequar os espaços/  mobi liários de acordo com a 

Tipilicação   da  Rede  Socioassistêncial,  e  com 
uma equipe de profissionais adequada. 

 
•  Garantir  a  organ ização  dos  espaços  internos  e 

externos      que      permi tam      movimentos      e 
deslocamento  para a exploração dos ambientes. 

 
•  Garantir espaços alegres que instiguem os idosos 

a desenvolverem as atividades e a permanecerem 
no serviço 

 
Acessibilidade 
• Garantir  condições  de acessibi lidade  á  pessoa 

com deficiência. 
 
 
Espaço Físico 

• Manter disponível  mobiliário adequado de 
acordo com os idosos 

 
•  Garanti r materiais di versos e mobiliários  em 

qualidade  e     variedade     adeq uadas     ao 
desenvolvimento  i ntegral. 

 
•  Garantir   a  ventilação.  higiene,  il uminação, 

segurança adequada aos diversos ambientes. 
 

• Limpeza     e    desinfecção     de    todos    os 
ambientes.    utilizados   pelas   idosos  a   ser 
real izados sem pre em  horários diferentes  de 
sua t1til ização. 

 
•  Higienização de equipamentos. utensílios 

 
•  Limpeza das caixas d' água, desintetização  e 

desratização. 
 

Manutenção 
• Real izar a manutenção em todos os espaços e 

 
 
 
 
 
 

•  Gerente /Assistentes Técnicos ll 
 
 
 
 
 
 
 

• Gerente I OSC 
 
 
 
 
 
 
 

•  Gerente I Assistentes Técnicos ll 
 
 
 

•  Gerente I Agente Operacional de Limpeza 
 
 
 

•  Gerente I Agente Operacional de Limpeza 
 
 
 
 

•  Agente Operacional de Limpeza 
 

•  Gerente e equipe especializada para o serviço 
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equipamentos quando necessário. 
 

Alimentação 
•  Man ter     a     famíl ia     i nformada     sobre    a 

alimentação dos idosos. 
 

• Manter um padrão higiênico adequado com 
condição     fundamental     a    qual idade    da 
al imentação oferecida 

 
• Cumprir  o  esquema   alimenta,  publica 

semanalmente. 
 

•  Garantir o porcionamento adeq uado. 
 

• Garantir o fornecimento de dietas especiais 
conforme prescrição medica. 

 
•  Desenvol ver   projetos    educativos    com    a 

temática al i mentação saudável. 
 

• Controlar  o estoque as datas de validade e o 
armazenamento  para que não haja descarte de 
alimentos. 

 
Preservação e guarda  dos ma teriais 

 
• Disponibil izar mobil iário suficiente. e manter 

acessível. 
 

•  Limpeza    e    organização     do    mobi liário 
utilizado.  bem como os espaços de guarda. 

 
Com unicação Visual 

•  Criar  quadro  para  comunicação  visual.  em 
local visível e acessível. 

 
Com unicação Social 

•  Alimentar   e publicar  as  comunicações  de 
forma transparente nos diversos recursos 
disponíveis. 

 
•  Gerente e equipe especializada para o serviço 
 
 
 

Gerente 
 
 
•  Agente Operacional da Cozinha 
 
 
 
•  Gerente I Agente Operacional da Cozinha 
 
 
 
•  Gerente I Agente Operacional da Cozinha 
 
 

Gerente 
 
 
•  Gerente I Agente Operacionalda Cozinha 
 
 
 
 
 
•  Gerente I Assistentes  Técnicos 
 
 
•  Gerente I Agente Operacional de Limpeza 
 
 
 

Gerente I Assistentes  Técnicos 11 
 
 
 
•  Gerente 
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Dimensão Organização e Funcionamento- Gestão dos Recursos  Financeiros 
 

Metas Distribuição dos profissionais para  garantia das 
metas 

Acompanhamento das propostas de flexibilização 
 

• Solicitação   via  oficio   quando   houver 

necessidade. 

Compatibilidade  de    elementos   de    despesa    e 

quantidade 

•  Trabalhar de acordo com a per-capta 

Justificativa  de   gastos   imprevistos  ou  fora   do 

padrão 

• Será  solicitado  ao  gestor  de  parceria 

autorização na aquisição de materiais para 

complementação  e     enriquecimento     do 

trabalho. 

 
Grau  de  organização  das  informações 

administrativas e financeiras 

•  Transparência  nos documentos que se refere 

as infom1ações administrativas  c financeiras, 

contri buindo     na     medida     que     forneça 

subsídios para um a concepção extemalista. 

conceitual e consciente das ações realizadas. 

 

 
• Gerente I Gestor da Parceria 

 
 

•  Gerente 
 
 
 
 
 
 

• Gerente I Gestor da Parceria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gerente 

 
Dimensão  Organização c Fu ncionamento -Gestão Administrativa 

 

Metas Distribuição dos profissionais para  garantia das 
metas 

Quadro de profissionais 

• Manter  o  quadro  de  recursos  humanos 

previsto, assegurado o atendimento 

administrativo   durante   todo  o  período  de 

 
 
 

•  Gerente I Assistentes Técnico 11 
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funcionamento do NCI. 

Participação em ações formativas 

•  Proporcionar aos  profissionais, formação 

mediante a disponibilidade da Secretaria e da 

rede socioassistencial 

 
 
Equipe  de Profissionais do NCI 

 
 

Abra ngência da supervisão in loco 

•  Disponibilizar  documentos  e   informações 

assim que solicitada pelo gestor de parceria 

•  Gerente 

 
Horá rio de Funcionamento 

 

•  O  horário  de  funcionamento ocorrera  das 

8:00 ás 12:00h de segunda feira a sexta feira 

Postura dos Profissionais 
 

•  Os profissionais devem manter ética moral, 

se vestir adeq uadamente, compromisso com 

o trabalho. 

Fluxo de Informações de usuários 

• Preenchimento dos formulários de inscrições 

e matricula. 

Estimular  a  participação  em espaço de controle 

social ou defesa de direitos 

• Participar e  reproduzir  para o  serviço os 

contextos discutidos nos espaços em geral 

•  Equipe de profissionais do  NCI 
 
 
 
 
•  Gerente 
 
 
 
 
 
 

Gerente I Assistentes Técnicos 11 
 
 
 
 

Gerente I Assistentes Técnicos li 

 
 

Dimensão  Acompanhamento  de  Plano  de  Trabalho  - Dimensão  Técnico-Opera tiva - 

Trabalho com Usuários: 
 

Metas Distribuição dos profissionais para ga rantia das 
metas 

Grau  de participação na construção  nas normas  
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de convivência 
 

•  Estabelecer  a  presença,   interesse  de  todos  em    • Gerente I Assistentes Técnicos IJ 

construir   as  normas   de  convivência   de   uma 

forma efetiva e pontual 
 
 

Atualização de registro dos usuários 
 

•  Atualização   será  realizada  sempre  que houver    •  Gerente I Assistentes Técnicos li 

necessidade,  de  acordo  com  a  informação   da 

família responsável. 
 
 

Socialização das informações 
 

•  De acordo com a necessidade  e especificidade do    • 

idoso  quando observado alguma  situação   para 

socialização das informações. 

 
Gerente I Assistentes Técnicos 11 

 
 

Discussão de caso 
 

• Através da demanda apresentada dos usuarios/ 

família na observação do dia, faz-se necessário o 

estudo de caso na perspectiva de solucionar 

possíveis problemas e futuros encaminhamentos. 

Estratégias  para  inclusão/atualização dos 

usuários  no  CadÚnico  e  outros  programas  de 

transferência de renda 

 

 
 
•  Gerente I Assistentes Técnicos li 

•  Através   do   dialogo   conscientização    sobre   a   • 
importânci<).  de esta  com  o cadastro  atualizado, 

 

bem como informações para devidas inclusão. 

Gerente I Assistentes Técnicos li 

 
 

Mapeamento de vinculo afetivos das relações 
 

• Através de pesquisa realizada nos prontuários 

 
• Gerente I Assistentes Técnicos II 
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Participação    dos   usuários    nos   projetos    de 

revitalização dos projetos 

•  Estimular os usuários a participar dos projetos de    •  Gerente I Assistentes Técnicos 11 

revitalização  existente,  visando  a  melhoria  da 

comunidade. 

Participação  dos  usuários  no  planeja mento das 

atividades  •  Gerente I Assistentes Técnicos 11 
•  Através de diálogos  junto com os  idosos criar 

 

un1 cronograma de intenção de atividades 
 
 

Aquisições 

desenvolvida 

dos  usuários  por  atividade 

• Executar as atividades propostas pelos idosos no   • Gerente I Assistentes Técnicos 11 

planejamento mediante as possibilidades. 

Atividades externas 

• Oferecer visitas aos diversos espaços  de cultura, 

lazer e outros,  com o objetivo  de enriquecer o 

trabalho proposto  • Gerente I Assistentes Técnicos 11 

 
 

Ca nais de comunicação e sugestões dos usuários 
 

•  Disponibilizar espaço das mídias sociais e outras    •  Gerente 1Assistentes Técnicos li 
formas  de   comunicação   com  o   objetivo   de 

proporcionar um bom relacionamento 

 
Intensidade  dintervenções dos profissionais na 

mediação de conflitos 

Atendi mentos  individualizados  ou  em  grupo  dos 
 

idosos junto com a equipe técnica do NCI são feitas   • Gerente 1 Assistentes Técnicos 11 

orientações,  palestras  explicativas  de  acordo  com 

cada    caso    apresen tado,    são    feitos    relatórios, 
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acompanhamento  e encaminhamentos  para serviços 

da rede quando há necessidade. 

Mecanismo para avaliação das atividades 
 

•  Monitoramento   da   atividade   proposta   ate   a 

execução 

Articulação    en tre  atividades e   espaços    para 

difusão da  produção dos usuários 

• Através de parcerias com a rede, planejar eventos 

afim  de  divulga  os  trabalhos  produzidos  pelos 

idosos. 

 
 
 
 
•  Gerente I Assistentes Técnicos Il 
 
 
 
 
•  Gerente 

 
 

Estimula r a participação dos usuários d u ra n te as 
 

atividades Equi pe de Profissionais do NCI 
 

•  Criar  formas  prazerosas  fazendo  com  que  os 

idosos tomem  assídua  e se  comprometa  com  a 

realização da atividade 

Laicidade e  respeito a  diversidade religiosa nas 
 

atividades desenvolvidas. 
 

• Reconhecer a diversidade e promover o respeito 

e  igualdade   entre  o  grupo  em  relação  a  sua 

crença. 

•  Equipe de Profissionais do NCI 

 
 

Dimensão Acompanhamento  de  Plano  de  Trabalho  - Dimensão Técnico-Operativa  - 
 

Trabalho com Família 
 

Metas Distribuição dos profissionais para  garantia das 
metas 

Mapeamen to das relações de vínculos afetivos 

•  Através de pesquisa realizada nos prontuários 
 
 
Pa rticipação   dos    familia res    nos   projetos  de 

 
•  Gerente e Assistentes Técnicos li 

 
 

- 
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rcvitalização 
 

• Conscientizar a família sobre a participação e 

integração   em conjunto com os idosos nos 

projetos de revitalização. 

 
Participação  dos familiares no planejamento  das 

atividades 

• Promover     espaços     democráticos     e 

participativos. 

 
Aquisição  dos  familiares  por  atividade 

desenvolvida 

•  Com   base   nas   propostas   criadas   pelas 

famílias e colocar em prática de acordo com 

as possi bilidade existentes na ocasião 

 
Habilidades de sociabilização e convívio 

 

•  Estimular  a   prática  da  sociabilização   no 

serviço juntamente com os idosos. 

 
Canais de comunicação c sugestões de usuários 

 

•  Disponi bilizar  espaços  através  das  mídias 

sociais e outras formas de comunicação com 

o objetivo de proporcionar um bom 

relacionamento e opcracionalização do 

serviço, além da proximidade e relação. 

 
Intensidade  das intervenções dos profissionais  na 

mediação de conflitos 

•  Procurar apoio da  rede para orientação na 

 
 
•  Gerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente 
 

 
 
 
 
 

Gerente I Assistentes Técnicos  li 
 
 
 
 
•  Gerente I Assistentes Técnicos 11 
 
 
 
 
 
 
•  Gerente 
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medida em que o serviço possa intervir junto 

aos conflitos. 

Mecanismos para avaliação das atividades 
 

•  Monitoramento    das   ati vidades    desde  à 

proposta até a execução das mesmas. 

Visitas domiciliares 
 

• Criar    junto   . com    os     idosos/     família 

cronograma para realização das visitas no 

intuito de aproximar e fortalecer  a relação 

serviço/família. 

Serviços de referência e contrarreferência 
 

• Informar as  famílias  sobre  os diverso 

serviços  existentes     de     referência     e 

contrarreferência como CRAS, CREAS, 

Forum, UBS e outros. 

 
Articulação   entre   atividades   e   espaços  para 

difusão da produção dos usuários 

• Proporcionar  às  famílias  integração  nos 

eventos  realizados com a rede parceira, com 

o     objetivo    de    divulgar    os    trabalhos 

prod uzidos pelos idosos. 

Estimular a participação dos usuários durante  as 

atividades 

• To':"ar prazerosa toda e qualquer atividade 

proporcionada, à  fim de que a  participação 

se tome efetiva. 

 
 
 
 
 
•  Gerente 
 
 
 
•  Assistente Técnicos li 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente I Assistentes Técnicos li 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente I Assistentes Técnicos li 
 

 
 
 
 
 
 
 
•  Equipe de Profissionais do NCI 
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Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho - Dimensão Técnico-Operativa- 

Trabalho com Território 
 

Metas Distribuição dos profissionais para gamntia das 
metas 

Participação nas atividades do território 
 

• O serviço deve proporcionar espaços para 

realização   de   ati vidades   conjunta   com   o 

território à fim de se estabelecer relação de 

trabalho em parceria. 

Mapeamento  dos  recursos  acionados  no 

mês/semestre no território 
 

• Levantamento   sobre  as  demandas  que 

ocorreran1 e por consequência tiveram que 

acionar os recu rsos do território. 

 
Articulação com outros serviços socioassistenciais 

especificando quais e os objetivos 

• Trazer   para  o  território   a  participação  de 

outros serviços da rede da assistência com o 

objeti vo  de   conhecimento   e expansão   na 

participação e articulação como por exemplo 

ONG' S    parceiras  que  também  executam  a 

política da assistência com seus projetos e 

progran1as. fóruns de debates e defesa de 

direitos, também com o objetivo de defender 

os <!ireitos sociais, além do CRAS e  CR EAS 

que também somam forças quando o objetivo 

é referente às questões sociais. 

 
Articulação    com   outros    serviços   de   outras 

 
 

•  Gerente I Assistentes Técnicos li 
 
 
 
 
 
 

•  Gerente I Assistentes Técnicos 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Gerente I Assistentes Técnicos 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Gerente I Assistentes Técnicos 11 
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7- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA 

7.1. Descrição de recei tas expressa pelo valor da parceria de acordo com a planilha referencial 
 
 

Valor Mensal Valor Anual  J         Valor Total da Parcia  i
 

de custo dos serviços elaborada pela SMADS. 
 

R$ 19.184,07--- -- · R$2-3,0--,......2_0-8-,8=-4- . l  R$ 13.812.530.40 , 
'------ -- - - - ---'---  - --- --  - - - ----  -   --
----·-' 
O valor é sem isenção de cota Patronal 

 

Observações: 
 

I. Especificar se o valor mensal é com ou sem isenção de cota patronal ou outro tipo de isenção 

tributária. 

2. O valor anual da parceria é o resultado do valor mensal mu}l;plicado por 12. 
 

3. O valor total da parceria é o resultado do valor mensal multi plicado pelo total  de !Cle<c;  d•: 
 

vigência. 
 
 

7.2. Descrição de despesas dos custos diretos c indiretos (o \'aio;r total da pal-.:t•;ia 1lewS>'f 
 

de acordo com a Planilha  Referencial de Custos dos Serviços elaborada pela SMADS) 
 
 
 

-- ·--- --- --- ·- - ·---·---- .I 
DEMOSTRATIVO DE CUSTEIO DO SERVIÇO 

- -    ·- -· CAPELÃ DO-SOCORRO----·-·---- i 
      _! 

 
TIPOLOGIA Núcleo de Convivência de Idosos 

- f 

f·------ ===-
 

 

- =·= 
NOME FANTASIA  NCI Jardim  Reímberg 

 

EDITAL  0132/SMADS/2018 

i -·---i 

----- -·-------  -· · _ j 

N• PROCI:SSO s•1 
 

N" TERMO DE COLABORAÇÃO 

6024-20!8/000961-2 SAS CS 
! 

-·-···- j 
i 

- -- J 
 

RECEITAS
 '----- - ---· ---i 



84 
 

ns  19.831,00 I 

Valor mensal de desembolso da Parceria -- ·-- ·-···..E 19.184,07
 

_ _j 
 

., 
I 

Valor de contrapartida em be 
--   -·-------·· --------- - - 

   -·-·-----------· -· ----·--·----   ----·  I 
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I,;' ·,  I t 



85 
 

- ---  

o 

  _  3·:--,-: !- - -j 

----.-,-,-,---=---=. --_--------- i

 

C  =-- -=   
   _ _ 

C 

- 

 

}Issociação }Imieos áo Jaráimm6erg 
q:untfaáo em 15/11/1979  CJ{PJ: 55.674.887/0001-04 

 
 
 
 

  -   
Valor em contrapartida em serviços --I 

 
Valor em contrapartida em recursos financeiros 

 

TOTAL 
--·-···----- ··---·-·- 

- -----1 
39.015,07 I 

--- - - - _! 

 
DESPESAS     j 

 
 

CATEGORIAS 
- - ----   ------ -·---   - 

çn  I - RECURSOS HUMANOS 
E-< ------- . -.--- 

HORAS OFICINAS I   2.613,76 

o 
II - ENCARGOS SOCIAIS -·--   ----···-   -----  --- 

ro:n - I E-< Ill - !MOVEIS 
r:n - --- ·- -- -- -       
8  IV- DEMAIS DESPESAS PERTINENTES 

TOTAL 

5.314,20      _ i 
 

1 8.0.)0. 7  i 
 

or:n ITENS -- 

SERVIÇO DE CONT;\BILIDADE - l  

'J 
9<)2,16 - SERVIÇOS DE TEiJfFOIA Íl Ú

-
A

--
N

--
D

-
_A

--
_ 

--   J 
- ------------ -  . . .. 

..... LARGA 
ro:n

 
f- 
r:n 

141,44 
 
---    - -------- _J 

::::> --   - 
u TOTAL 

--- - --· --- -- 

 
l.i33.ó0 

 

------·---------- 
CUSTOS DIRETOS 

--lr---·-----
18.050.47  

-- -- -    -- .
 

CUSTOS INDIR ETOS  -·--·-·  I
 -::-,--;:---:--- 

---- --------·
 

.... _ --1.1-->-5.-o0-- 
TOTAL DE DESPESAS 

   -- -- -- 
19.184,07 

--- --- -·-···· .., __    
 

São Paulo._ __de    _      _    
 

_                     _ _   oc_ _                         _ 
 

-'!;\ t .r!- .c..-91--y__  .  ----- -  - ---- - -- -  ... - ...... 
Cari mbo e assinatura do Presidente da OS<·ou seu r<!pr<!entante li.:gal 

Assoe1a ào Amjgos do Jl. RelmDerg. 
 
 
 

.?·   '.1      f      .•: l.j '·.•  , I , 
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*f  }fssociação JfmiiJos do Jardim m6ere 
Cf'unáaáo em 15/11/1979 CNPJ: 55.674.887/0001-04 

 
 
 
 
 

f--- - ---    - D_ES_C_RIç_Ã_O_D_o__s_ITENS DE DEPESAS -----=-
_] 

 
r----- - - ---- - :cu=:. :s:=T:o-=-s=-=o-I=R==ET,::c::-:::-:--  -· ..-------·-: 
r--------------------------------------------------- 
CATEGORIA I - RECURSOS HUMANOS (descrever todos os trabalhadores diretos) .j  

 
 

Cargos  Turno 

 
 
 

Carga  Salário  Total - 
r-----------:-=------ --------·_----.J.  Ho à!Ía Base  Remuneração_ 

I  Gerente ! 4 h    j    20 h 2.164,04 :.!.164,04 1 
r----------:------------+--- +--------+---------1 

1 AssistenteTecnico
 

_ _ 1   _ _ 4h   I 30h 1  3 r---1. ---l 
1 Assistente Tecnico  t·4 h  20 h    I  J .562.23  1 .56:!,23  ; 

f---:-:----=--- -:---:--;---::-c ---:··- ·--c-r--:--:--r-:---- -:-·---:::-  -·----  '- ·· 
1 Agente Operacional (auxiliar de cozi nha)  4 h  20 h 1.118,95  l .!i8.\15 

 

I Agente Operacional (auxiliar de limpeza)     ----- -.J    :h  1.169,50    ·-- ')9,5...-j' 
f--:-:----:::----:--::-:---:-::---:-::7----  -- ·- ·----:-:-f---·- -------1 

TOTAL 7.576,97 
r-------·---------------..--. ---'------- 

li Horas Oficinas  1  :!h    1    32h  1     s1,68  1 2.613,76 l 
CATEGORIA 11 -ENCARGOS SOCIAIS (descrenr) ' 
r---------------------------------------------------j 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-::-:-==::-::-::c=--=::-::-r= :::-:-:-----:-----:-:- --  -  ---- 
CATEGORIA III - IMOVEIS (descrever valor mensal) 
r-------------------------- ------·------  -----
 l 

 
r---  - --------- -----..,...l:te--m,, ..,.,..,...,    ,.---------..  _   .... -]_ _"_lI-·  j 
.        c_oN_cE=ON--l S ---    . .......- ·...... _  [ _ _ 2 !J6:  _    ! 

 

 
i.t :_ •••     .':- ' ' I ' '' •  .. 
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- jlssociação jlmigos áo Jardim CJ(çim6erg 
Punáado em 15/11/1979 CNPJ: 55.674.887/0001-04 

 
 
 
 
 

ALUG U EL 

IPTU = valor mensal sendo, (VALOR TOTAL DIVIDIDO POR 12) 

TOTAL 296,40 
 

CATEGORIA lV-DEMAIS DEfESAS (descrever de acordo com os itens previsto  ·l 
para a tipologia)  I 
1---- ----- - ------------ -- ---- -  -----" 

 
 

MATERiftJS PARA   =: Ã;OC!Ófu= 
- 

 

PEDAGÓGICO 

::::=:::::::::::O:U:T:R:A:S:DE-S-P-E-SA-S  - 

;-=t 
   466,42 .  J 

67,40 i 

TOT.g_- 1, ·· : l 
PARA O ELEMENTO DE DESPESA: "OUTRAS D ESPESAS" (dl!screwr elo: ::.c.1rd,, c•·m 
previsto nas normas legais vigentes) 
1-----  - ---- -------- - --- --- -------- -- 

Item · 
1--------------:M-:a-teri-a-:l:-d:-e-:E::-s-c-r-:i--t:ó-r:i-Õ· =E-xpe-d:"i"e" nte  _ -- -·_j 

Higiene c Limpe71! --·--4 
Reparos e Manutenção do Imóvel 1 

f--- --- - - s=-cr-.v..,i,ç..o_s_G:::r-á::-f:i:c-os--(fotos, banncrs c fotderS,"êlC)----- ---1 
1---------  --- - ---- 

Material de Copa e Cúzinha ·--i 
Material elétrico e efêiiônico(cabos, adaptadores-:ctc)  ----- ··: 

 
Serviços &:desratização - iêsinteti;.ação - - ------····-- ·- 

f-------" ' Sc-rv-i-:ç-o-s-d:-e_rc__p·a_r_o_e·r-urut<:;;çãõ;ãtl;t,Ülãçã-dcgás--·-  ···   - 
 

Uniformes , 
1-----  - ---------.,--,------   -------·-··----  ------ 

Carreto (Uber Bag) ! 
f--   - - -D=:-e-ps es_as_de- at:i-v-:-id::-a-d-:es_e_xte_m_a_s_d::-e naturcza so  c- uca e 

 

1------------- - ----------- ---- 
'------ - - - ---- -- - --- - -- --------   ·     _  
 j 
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Valor Mensal de 

desembolso da Parceria 
 
R$ 19.184.07 

 

Contrapartidas em bens - -- I R$ 1<>.8831 .00  i 
Contrapartida em serviços 

Contrapartida  em   recurso 

financciros 

s 

 

l 

I'" f.:;-o;t s!Indi reto----i----- --····---- ..

 

}lssociação }lmigos áo Jaráim m6erg 
Punáaáo ern 15/11/1979 C!NPJ: 55.674.887/0001-04 

 
 
 
 
 
 

OESCRIÇÃO 

Serviço de Contabilidade 992,16 
f--:----:--::-:---:--::--    = c:-::--- -- - - -----------+- -----::-cc:-

::-:--- 
Serviço Banda Larga e Telefonico 141 .44 j 
f-------------::::-::-c:-:--::- --- - 

'--------:--: -- - T,.O.._T...,A.._L  cc:-,.. ,.,-- -  - -- --_.._- --J.l33_._ 
*Portaria 55 de 20 de Outu bro de 2017 Art" 69 §1" 

 
 
 
 
 

7.3  Quadro  Resumo de Aplicação dos Recursos Financeiros 

RECEITAS I DESPESAS 

I 

ICustos Diretos 
r---=: l 
I R$ 18.050.4 7  

s I R$   1.133.60 
ÃL-  R$"19.-J-süi7..-- 
--t- -------- --- ..1 

I , __ L __ _ - _l 
 

7.4  Descrição de rateios de despesas 
 

Descrição    da    SAS Serviços em•oh·i 

Despesa  envolvidas 
 

- -- -     ..  --
- 

AES  Capela CCA   José   Ra 
Eletropaulo Socorro  NCI Reimberg 

---- 
Sabesp  Capela CCA   José   Ra 

 

Socorro NCJ Reimbcrg 

Vivo ( telefone   Capela CCA   José   Ra 

e banda larga)    Socorro  NCI Reimbcrg 

Encargos  Capela CCA   José   Ra 

Socorro NCI Reimberg 
--- -- 

-· 
 

i\.r' .r.•· :,) J, '.. ·.-.· .)    :.J:- 1:.• ::-,  •< 1 I,·.,   'j .''1    I •     I...   J 
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)lssociação)lmÍfjos áo Jardim <R§im6erg 
l'f'unáaáo em 15/11/1979  CNPJ: 55.674.887/0001-04 

 
 
 
 
 

7.5-Descrição de aplicação da verba de impla ntação  (de acordo com o Pla no de Trabalho 
apresentado) 

 
Não à necessidade  da verba de  implantação  uma vez que o serviço está em continuidade e 
instalado. 

 
 
 

7.6  Previsão de  valor   mensal  pa ra  pagamentos de  despesas  por   impossibilidade de 

pagamento por operações ba ncá ria eletrônicas: 
 

 
7.6.1 (  ) em espécie  no valor má ximo mensal de R$- - - - 
- - 

7.6.2 ( x ) em cheq ues nos termos do §4° do a rtigo 63 da Porta ria 55/SMADS/2017 

§4° - Somente poderão ser feitos pagamentos em espécie ou em cheq ue se previsto inicialmente 

no plano de trabalho e se justificada  a i mpossibilidade fisica de pagamen to acontecer mediante 

transferência eletrônica. Será feito q uanto houver impedimento administrativo no uso do cartão; 

excesso de limite diário; interrupção de sinal (satélite). 

 
8 - CONTRAPARTIDAS 

8.1. Contrapartidas em bens 
 

 
Descrição de cada item Unidade de 

medida 
 
Quantidade Valor 

Unitário 
 

Valor u nitá rio 

Arquivo de ferro 4 portas medida 1 R$  1 19,00 R$  1 1 9,00 
Computador bytes I R$   1.800,00 R$  1 .800,00 
Impressora HP DESKEJT unidade I R$   1.300,00 R$  1.300,00 
Cadeira p/ escritório unidade 2 R$  80,00 R$  160,00 
Cadeira p/escritório 
giratória 

 
u nidade 

 
I 

 
R$  150,00 

 
R$  1 50,00 

Rack de madeira unidade I R$  300,00 R$  300,00 
Mesa q uadrada medida I R$  100,00 R$  100,00 
Armário p/ escritório  2 
portas 

 
unidade 

 
I 

 
R$  130,00 

 
R$  130,00 

Sofá 3 Lugares unidade 2 R$  380,00 R$ 760,00 
Poltrona plástica unidade 21 R$  30,00 R$  630,00 
Armário de Ferro 2 portas medida I R$  1 50,00 R$  150,00 
Mesa retangular plástica medida I R$  1 39,00 R$  139,00 
Mesa _quadrada  j)lástica medida 8 R$  80,00 R$  640,00 

 
 

Hua Alba ''1ldez,03 Jardim Reimbcr- CcP 04845-200 - lei: 939 0021-SP 
I " ail.reimberg< ca@gmali.corl/ •eimberg.ong@uolcom.br 
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}f.ssociação )lmitJos áo Jaráim m6erg 
Punáaáo em 15/11/1979  CNPJ: 55.674.887/0001-04 

 
 
 
 
 

Geladeira 343 Litros litros I R$  700,00 R$  700,00 
Geladeira 262 Litros litros I R$  450,00 R$  405,00 
Freezer balcão litros I R$ 1 .798,00 R$  1.798,00 
freezer em pé litros I R$  550,00 R$  550,00 
Fomo industrial unidade 2 R$ 1 .500,00 R$  3.000,00 
Fogão industrial 6 bocas unidade I R$  710,00 R$  710,00 
Estufa de pão quantidade I R$  400,00 R$  400,00 
Mesa lnox medida I R$  340,00 R$  340,00 
Ventiladores de parede volts 3 R$  150,00 R$  450,00 
Bebedouro coluna unidade I R$  489,00 R$  489,00 
Li_quidificador industrial litros I R$  659,00 R$  659,00 
Batedeira Power Chef litros I R$  304,00 R$  304,00 
Caixa de som volts I R$  350,00 R$  350,00 
Televisão 29 polegadas polegadas I R$  300,00 R$  300,00 
DVD unidade I R$  99,00 R$  99,00 
Telefone sem fio unidade ]. R$  299,00 R$  299,00 
Colchonetes unidades 1 9 R$  40,00 R$  760,00 
Violão unidade 2 R$  150,00 R$  300,00 
Teclado unidade I R$  250,00 R$  250,00 
Mesa auxiliar com 
rodinha 

 
unidade 

 
I 

 
R$  200,00 

 
R$  200,00 

Cadeira pé de ferro unidade lO R$  70,00 R$  700,00 
Armário madeira 4 portas unidade I R$  150,00 R$  150,00 
Mesa de Escritório unidade 2 R$  120,00 R$  240,00 
TOTAL    R$  19.831,00 
Observação: Os bens acuna  Citados foram adqumdos através de doações, sendo ass1m  são 

 

compartilhados  pelos serviços da OSC . 
 
 

8.2.Contrapartidas em serviços 
 

Descrição  de 

cada  item 

Unidade de 

medida 

Qua n tidade Valor unitá rio Valor total 

     
     
TOTAL  

 
 
 
 
 

Rua i\lba V,dou  03 Jardim Rcimberp,- CP. 04845 l OO-  lei·9:!9 0021    SP 
Email "'imbergcca@gmail.com/ rr1mberg or>@uol.com br 
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Y  }lssociação }lmioos áo Jaráimm6erg 
Pundado em 15/11/1979  C:NPJ: 55.674.887/0001-04 

 
 
 
 
 
 

9 - QUADRO DE D ESEMBOLSO 
ANO -2018 

 
t/)º     --

 

 
 

.-----lt- o 
":5' < 1 tJ) 

 
i= o 

 
i="'    o 

u  z õ_ 1<(:: 3!z Q. f11f1i ffi 5!à i;l f§5f 
<(  :5 ::;: ·e, : tJ)  := Q. Q. w  z ::!: z :;; !: 

w  O  O I.U ·O t••     "- 

1------+-  ------,1---  - --u --------+-   ---·· ··-f-. ---· 
.!!!., 
.. u uc:·., 

 

 
lo 

zo 
30 

 

40 

s• 
60 

 

70 

s• 
9• to• 
n· 
12° 

TOTAL 

• I 
I 

! 

>------+------· '.-------·--;------··- ·-------.. 
i 

. -- --i -· --- 
1 

--·---Ir---- .·--·-·- ..... 
---+ ----------·-1·----.. -·----· ..... j--- .. - .. 

----- -11----·- -- -----·- _    j   _   

-- - -·-t - -- ---- --·!---·-----............·t ... 
-  - ---+---·- 
----+-- ----·------··......   

,- 1-·--- --· ...........  ,L .----....... ---- --- 
- ·...,...--- -------------------·--·-------·1---------- .. 
-,- +------:-o---+· ..·---  --------. ------

..... . 
- - --+--------,---·-,-+---..--...-...-._j_ . --- .. _....... 

19.8l,üO  I 
 
 
 

---.... . . .....L......... - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hua J\lbi1 V l!dP..", (I_:,;.d·;.P· :1• '•' ,  '1 '1   •u!.·.l   \•·      : • !•        • 

J,"i .._,d·rpn-:-.h- ; ...  :· '· 1 ·• ·T'  ."},'. :· . 
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·I 

)Issociação  )fmiiJos do Jardim  im6erg 
Purufaáo em 15/11/1919 CJVPJ: 55.674.887/0001-04 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANO-  2019 
.. , 

o Ul  Ul     Ul  j 
Ul <  o o 
<(  t.> t.> Ul    CL! I 

1-  ::. 
(..)  (..)         (..) 

<( lfl  a:     <( 
n.  n.  ::; ::;;      z 

w 
 
 

.Q!!)!u"' 
u·- 

·':J 

 
t•  19.184,07 19.831.00 

w    ü:  I
 

-- ··· - -   - 1i 
I 

 
 
 
 

__ t ----- -·· lj'

 
 
 

19.831,00 
7 ------- -- --..=. l -:1--9=.-8=-=3:-1:-- 0::-0 t--- 

------, --
 

go 19.83 t ,oo L 
- 

 

------ -tI 

 
....- - -- - .. 

 
-- -- - -- ---   . 

 

 
 

TOTAL 

-··----------·-i-- - I·····  -- ...  : 

-- ------- - -----·( - ··- --- 
- ------  ----L. -·-- --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

}!U:l ,\l:,d V.)d    .:. -:··  ·.!:-· · ·!· •..  I  ' :I ·ih  ..' j: . . .'·, 

• a..!il :•·i· '1.·::.    · ·•   q  '    •    :1, ·,r:,, •       r. 
1 
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}lssociação Jl mioos do Jaráim CJ{,eim6erg 
Punáado  em 15/11/1919 CNPJ: 55.674.887/0001-04 

 
 
 
 
 
 
 
 

AN02020  

- ---·- - 
o  (J) (J) 
><( 

( J) <> 
w  5 

 
 
 
 
 

.!!!u'" 
os: ·- 
-;;:; 

z  al  t.l 
<( 
...J  (J) <( 
0..  :::!; w iL 

.. ---- --- . 

 
t•                                              19.184,07 

 
2"                                                1 9.184,07 

3.                                               19..184,07 

40                                                         19.184,07 
 

5"                                             19.184,07 

60                                                  19.184.07 

70                                                19.184,07 

so              19.1 84.07 

9"                                             1 9.184,07                19.831 ,00 

to·                                 19.184,07                1 9.831,00 

u·           19.184,07                1 9.831,00 

12°                                             19.184,07              19.831,00 
----                                         -·---
- 
TOTAL                                   230.208,84            237.972,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- --· 

-·---·..·· ---- - 
 
 
 
 
 
 

------- -- .... 
 
 
.. - --·-··- - ·· 

 
 
 
-··- .. -·- -- . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J-  tlf\tlHl'../o fiÍ:•,!.,Í"•Jf " •fil,•!,, ••j-:-·.•·4  ,   l    L-'  \'•''rl 1  , ,  J,  ····,  •'." 
1 llli:fhllllh-  ;-;,f .:• ut   :1i 1, I  .,; d· t·      q *I' •   · 
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}lssociaçãoJlmifJos áo Jaráim CR.çim6erg 
Pundaáo em 15/11/1979  CNPJ: 55.674.887/0001-04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN02021 
 

<I) 

<a 
 
(/)  Co/)         cn 

 
rJ) i= o 

fi)       o 
4w <1: 

!::?' > ;:,    w 
111 Q. 0:: (.)      (.) 

:!:  <1: w     :z 
w a: fi)  0::     <t 

1z- ::;; 
o UJ 
() 

:;:     :z 
w     Li: 

 
 
 
 
 
 
 

2" 
30 

 

40 

s• 
60 

 

7• 

so 
 

9" 

to• 
u• 
12" 

 

TOTAL 

I 
I 

·--··-. -··-·---·-  . . 1 
 

J 
 
 
 
 
 
 

; 
_f 

 
 
 

.. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lu1--..:1:; \f ·!·"•.·..  t '. · ··  11           .::••f · . . . 1   '1 • 

t rr..:l  H l,; ·•:' f •• '. l•r,  , , .p    ,.:, 1  ,   ,, •,, · 
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94  

.. 

:s 
o 

I 

 

;tssociação JfmitJos do Jardim (j{eim6erg 
Punáaáo em 15/11/1979 CNPJ: 55.674.887/0001-04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 
H{ 
v 
<t t- 

 
a. 

 
 
 

.!:! 
c 
•::I 

 
t• 

 
2" 

 

3" 
 

4" 

s• 
 

6" 
 

7" 
 

8" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.184,07 

ANO 2022 
 
 

IJl z w m 
:::;; 
w 

 
 
 
 
<a. 
<( a: 
zt- o 
u 

 
 
 

<I) 

v 
 

!JJ 
<I) 

:s 
!JJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------·-· ----- _ ,   :.. 
 

- _,       _ 

+I -· 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....  .. . . -- ·: 

 
 
• -- ........-  .... . I 

I 

9" 
 

10" 
 

11" 
 

12" 
 

TOTAL 

 
 

:c;·-; :--r-···---------  - -· -t .. ........ - 
I 

--:-::-:-::-:-::-::: +- -- -:--::-:::o - o-:-1·-·----···-··-· ··-···     ; ........   -- · --- 

------ -- _ _ _.L ..---- 
230.208,84 I 

'---   - -'---- - --'-- -·-  
- '----·----- -·--'-· ----·-·-·---- L_ _       ------- - -- ·' 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

!  '  .,   ll  ' .....  ;  ' _. j 
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Jf.ssociação )lmigos do Jardim CR&im6ero 
Purufaáo em 15/11/1979 CNPJ: 55.674.887/0001-04 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN02023 
 

><( ...  
Ul  Ul 

 
Uol 

 
(/) 

<> w     o (/)  o Ul    o 
õ   w w > iii z 0:: al 0::  u   u 

<  (/)      õ w w z
 

-a.'.
 o... :;:  Ul  0::       < 

Ul    w w  :;: :=;    z 

u 
w w     ii: 

 
!Q!j  u"' 
u... ·r-: 
•:l 

 
lo 

 
I 831,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

g• 

9" 

to• 
u• 

19.831,00 
 

19.831,00 
 

19.831,00 
 

19.831,00 

 
 

134.288.49  1 38.817,00 
 
 

Obs.: Este quadro demonstra os valores das parcelas referentes ao período entre o mas de início de vigência da 

parceira e o término do exercício civil. A partir do exercício civil segui nte, serão 12 parcelas de igual valor até o 

penúltimo exercício. No último exercício. o número de parcelas corresponderá ao período entre o primeiro mas do 

exercício e o mês de térmi no de v i gência da parceria. 

 
 
 

1\;M f,I,K1 V;,:jj,·.C.:! J.1niin' H·::in-b;;·r i .P: U4<;-;!j 20(.: -·h ;. ,; :Y D.11.1  - r,p 
• m Ji:rPimJwr;u•• ·_ .1 f:ru;, L1· r / r!·ímh· ':'f-!·.Hi.[;:i unl.rv..1: 
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jfssociação  )fmiiJos áo Jardim m6erg 
Punáaáo em 15/11/1979  C:NPJ: 55.674.887/0001-04 

 
 
 
 
 

lO - INDICADORES DE AVALIAÇÃO 
 
 

Os indicadores de avaliação e as metas previstas deverão estar no mínimo de acordo com o 

preceituado no parágrafo 4°, do artigo 15 da Portaria 55/SMADS/201 7. 

1 - São considerados indicadores qualitativos para cada dimensão a seguir: 
 
 

I. Dimensão Orga nização e Funcionamento- Espaço Físico: 

I ndicadores:  ambiente  organizado  c  acolhedor;  acessi bilidade;  espaço  físico:  manutenção; 
 

alimentação; preservação e guarda dos materiais:cmmmicação visual ; e social. 

Avaliação: 
 

•  Formativa e processual será feita de maneira continua e infonnal  no dia a dia 
 

•  Relatórios. 

2.Dimensão Organização e Funcionamento- Gestão dos Recursos Financeiros: 

Indicadores: acompanhamento  das propostas de flexibil ização. compatibilidade dos elementos 

de  despesa  e  quantidades,  justificativa  de  gastos  impreyistos  ou  fora  do  padrão,  grau  de 

organização das i nformações administrativas e financeiras. 

Avaliação: 
 

•  Fonnulários específicos 
 

•  Documentos arquivados impressos e em mídias 
 
 

3. Dimensão Organização e Funcionamento- Gestão Administrativa: 
 

Indicadores:  quadro   de  protissionais: participação   em  ações  formativas;  abrangência   da 

supervisão in loco,  horário de funcionamento: posturas dos profissionais; fluxos de i nformação 

dos usuários; estim ula à participação em espaços de con trole social ou defesa de direitos: 

Avaliação: 

•  Avaliação formativa e processual 
 

•  Relatórios 
 

•  Registro 
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4. Dimensão Acompanhamento  de Plano de Trabalho  - Dimensão Técnico-Operativa  - 

Trabalho com Usuá rios: 

Indicadores:  grau de  participação  na construção  das  normas de convivência;  atualização  de 
 

regist ro  dos  usuá rios: socializaçfio  das informações;  discussão  de  casos;  estmtégias   pa ra 

inclusão/atualização dos usuários no CadÚnico e out ros programas de tra nsferência de renda: 

mapeamento  das  relações  de  vínculos  afetivos;  participação  dos usuários  nos  projetos  de 

revitalização;   participação  dos  usuários   no  planejamento   daatividades:  aq uisições  dos 

usuários por ati vidade desenvol vida: atividades externas: canais de com unicação c sugestão de 

usuá rios; intensidade das intervenções dos profissionais na mediação de conflitos; mecanismos 

para avaliação das atividades; at1iculação entre atividades c espaços para difusão das produções 

dos usuários; estimulo à participação dos  usuários durante as atividades, laicidadc c respeito à 

diversidade religiosa nas ati vidades desenvolvidas: 

Aval iação: 
 

•  Questionários 
 

•  rotos (comparativas, ilustrando  uma condição inicia!.  e as mudanças  geradas ao longo 

do projeto) 

•  Entrevistas 
 

•  Avaliação fonnativa e processual 
 

•  Frequência 
 

•  Relatórios 
 

• Vistas dom iciliares 
 
 

5. Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho  - Dimensão Técnico-Operativa  - 

Trabalho com Família: 

lndica ores:  mapeamento  das  relações  de  vínculos afetivos;  partici pação dos  familimcs  nos 

projetos de rcvitalização:   ha bilidades de sociabil izaçào e con vívio: canais de comunicação e 

sugestão de usuários: mecanismos para avaliação das atividades; visitas domicil iares: serviços 

de  referência   c  cont ra  referência;  articulação  entre  atividades  e  espaços para  difusão  das 

produções dos usuários; estimulo à partici pação dos usuários durante as a tividades; 

Avaliação: 
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• Questionários 

•  Entrevista 

•  Encontros sociocducativos 

•  Fotos 

•  Relatórios 

•  Vistas Domiciliares 
 
 

6. Dimensão Acompanhamen to de Plano de TrabaJ ho - Dimensão Técnico-Operativa - 
Trabalho com Território; 

Indicadores: participação nas atividades do território; Mapeamento dos recursos acionados no 

mês/semestre no terri tório: Articulação  com outroserviços socioassistenciais, especificando 

quais c os objetivos: Articulação com outros serviços de outras políticas, especificando quais c 

os objeli\'os;  Articulação  para real ização de  eventos comunitários. passeios ou  ati·,idadcs 

externas com usuários/ tamilias: 

Avaliação: 
 

•  Entrevistas 
 

•  Coleta de dados 
 

•  Apresentações cxtcmar 
 
 
 
 
 
 

Data: __/  /_    _ _ 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Eduardo Costa da Conceição 

Assoc1 io Am os do Jà, Re1moerg. 
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ANEXO VI 
 

PLANILHA REFERENCIAL DE COMPOSÇI ÃO DOS CUSTOS DO SERVIÇO 
 

PlANILHA REFERENCIAL DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO SERVIÇO 
VALOR REFERENCIAL  P ortana 48/SMADS/201 6 (6%) 

 

 
Hu.-: Atb.l '/;!!d.•t, U:: Jiuditr H:.:r."h :-0 - (U':( :-!>  lSJ  it•L S-.<) ')021 - P 

f.f ;a::.r:_·;·;ú:t rf L,:.•h tr.drj ln:··.' rpirnCv·rf!on iíÇuql.• nn.·br 



100  

1 

if  }lssociação Jfmieos áo Jaráim (j{eim6erg 
fFundaáo  em 15/11/1979 C'JVPJ: 55.674.887/0001-04 

 
 
 
 
 

PerCaplta  Valor 
AliMENTAÇÃO 43,13 2.587,80 
MATERIAL PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO 
E PEDAGÓGICO 22,40 1.344,00 
OUTRAS DESPESAS 25,16 2.516,00 

TOTAL DA CATEGORIA IV 6.447,80 
TOTAL DOS CUSTOS DIRETO DA PARCERIA 

PARA OSC SEM ISENÇÃO 19.184,07 
PARA OSC COM ISENÇÃO 17.557,13 

·- 
 

CUSTOS INDIRETOS 
 

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Valor fixo 0,00 
TOTAL DE CUSTOS INDIRETOS  0,00 

TOTAL DA PARCERIA 
PARA OSC SEM ISENÇÃO 19.184,07 
PARA OSC COM ISENÇÃO 1.  7.557,13 

 
QUANDO O SERVIÇO ESTIVER INSTALADo SEM REPASSE  

At.fQUOTA: 30'!' 
VALOR DA 

PARA DESPESAS DE ÁGUA E LUZ CONCESSIONÁRIA PARCERIA 
PARA OSC SEM JSENÇAO COM 30% CONCESSJONÁ.RlAS 19.184,07 

132,53 
PARA OSC COM ISE NÇÃO COM lO%CONCESSIONARIAS 17.557,13 

 
Elaborado em jun/2017 

 
os valores são meramentes referenciais para composição do custo do serviço com base nas 
legislações vigentes,podende a proponente elaborar o seu próprio demonstrativo de aplicação 
dos recursos financeiros da Parceria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ud l\llla \. ·!dt\  U:Jard iw Rein,',Pn     (.lP: O !·.fS 2lKl    ft•:: ·r,-:9 I t:l!l-S 
.t  rr.c.:ii:IPímht n:cff:•q;mi!J ,·,;nv rPtmht 1í"i .:l.   (L!li'''L' ,n.'i 



101  

 

jf_ssociação Jlmieos áo Jaráim m6erg 
•Funáaáo em 15/11/1979 C'JV(PJ: 55.674.887/0001-04 

 
 
 
 
 

PLANILHA REFERENCIAL DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO SERVIÇO 
 

PLANILHA REFERENCIAL DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO SERVIÇO 

VALOR REFERENCIAL·Portana 48/SMADS/201 6 (6%} 
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 43,13 2587,80 
MATERIAL PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO 
E PEDAGÓGICO 

 
22,40 

 
1.344,00 

OUTRAS DESPESAS 25,16 2.516,00 
TOTAL DA CATEGORIA IV 6.199,60 

TOTAL DOS CUSTOS DIRETO DA PARCERIA 
PARA OSC SEM ISENÇÃO 19.184,07 

PARA OSC COM ISENÇÃO 17.557,13 

 
CUSTOS INDIRETOS 

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE Valor fixo 0,00 
TOTAL DE CUSTOS INDIRETOS 0,00 

TOTAL DA PARC ERIA 
PARA OSC SEM ISENÇÃO 19.184,07 
PARA QSC COM ISENÇÃO 17.557,13 

 
QUANDO O SERVIÇO ESTIVER INSTAlADO SEM REPASSE 

PARA  DESPESAS DE ÁGUA  E LUZ 

 
Ai]QUOTA.-  tm 

CONCESSIÓNÁIIJA 

VALOR DA 
PARCERIA 

PARA OSC SEM ISENÇÃO COM 30% CONCESSJONARtAS  
132,53 

19.184,07 
PARA OSC COM ISENÇÃO COM 3014 CONCESSIONÁRIAS 17.557,13 

 
Elaborado em }un/ZOJ7 

 
Os valores são meramentes referenciais para composição do custo do serviço com base nas 
legislações vigentes,podende a proponente elaborar o seu próprio demonstrativo de 
aplicação 
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-A-LIMENTAÇÃO
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - ·- 
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ANEXO  VII CARACTERIZAÇÃO 

DO SERVIÇO 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I SCFV 

NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS- NCI 

1 - Caracterização do serviço: 

Serviço de proteção social, convivência e fortalecimento de vínculos aos idosos com idade igual 

ou  superior   a  60  anos,  em  situação  de  vulnerabilidade  e  risco  pessoal  e  social.  Oferece 

atividades  socioeducativas planejadas,  baseadas  nas necessidades,  interesses e motivações dos 

idosos,  conduzindo  na construção  c  reconstrução de  suas  histórias e  vivências  individuais e 

coletivas,  na família e no território. Oferece ainda, por meio da busca ativa, a identificação e o 

acompanhamento de idosos e suas famíl ias no domicílio. 

 
2 -Usuários: 
Idosos  de  ambos  os  sexos,  com   idade  igual  ou  superior  a  60  anos,   em  situação   de 

vulnerabilidade social, com prioridade para: 

Os beneficiários do Beneficio de Prestação Continuada; 
 

•  Os oriundos de famílias beneficiárias de Programas de Transferência de Renda; 
 

•  Os  que  apresentam  vivências  de isolamento  por  ausência  de acesso  a serviços e 

oportunidades de convívio famil iar e comunitário e cujas necessidades, interesses e 

disponibilidade indiquem a inclusão no serviço. 

 
3 - Objetivo: 
Contribuir  para o processo de envelhecimento saudável, desenvolvimento da 

autonomia, de sociabilidades,  de fortalecimento de vínculos sociais e familiares, 

prevenindo situações de vulnerabilidades e risco social. 

 
4 - Objetivos específicos: 

Acompanhar c monitorar idosos beneficiários do Beneficio de Prestação Continuada 
 

- BPC; 
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Estimular o protagonismo dos idosos, através  do acesso à informação sobre direi tos 

de cidadania; 

Fomentar a participação do idoso no controle social do SUAS; 
 

Propiciar  vivências  que  valorizem   as  experiências  de  vida  e  que  estimulem  e 

potencializem o desenvolvimento da autonomia dos idosos; 

Possibilitar  o acesso a manifestações  artísticas, culturais, esportivas  e de lazer, com 
 

vistas ao desenvolvimento e novas sociabilidades; 
 

Detectar necessidades  e motivações, despertando potencial idades e capacidades para 

novos projetos de vida; 

Promover  encontros  intergeracionais de modo a prevenir a segregação dos  idosos  e 

combater o preconceito; 

Fortalecer a função protetiva da famUia, prevenindo a ruptura dos ví nculos familiares 

e comunitàrios dos idosos; 

Prevenir o confinamento e o abrigamcnto institucional; 

Acompanhar  domiciliarmente  idosos  que requeiram  atenção  especial,  por meio da 

elaboração do Plano de Desenvolvimento do Usuário - PDU; 

Possibilitar o acesso a Beneficios e Programas de Transferência de Renda e inserção 
 

na rede de Proteção Social. 
 
 

5 - Funcionamento: 
 

De segunda a sexta feira, em turno de 04 horas, com possibilidade de real ização de atividades 

complemen tares em outros períodos de acordo com a programação. O NCI oferta atividades de 

convivência  e atividades de acompanhamento  social no domicilio. As atividades de 

acompanhamento  social  no domicilio são destinadas aos idosos beneficiários do Beneficio de 

Pre tação Continuada - BPC e idosos de famílias oriundas dos programas de transferência de 

renda q ue não possam frequentar o serviço. 

 
6 - Forma  de acesso ao serviço: 

 

Demanda encaminhada e/ou validada pelo CRAS de abrangência e demanda espontânea. 
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7- Unidade: 
 

Espaços/locais  (cedidos,  próprios,  locados), administrados  por entidades/organizações 

sem fins econômicos. 

 
8 - Abrangência: 

 

Distrital. 
 
 

9 - Configuração  do serviço: 
 
 

9.1 - Provisões Institucionais, Físicas e Materiais 
 

Alimentação; 
 

Sala(s) de atendimento individualizado; 

Sala(s) de atividades coletivas e comunitárias; 

Instalações sanitárias; 

Copa; 
 

Condições  adequadas  quanto  à  iluminação,  ventilação, conservação,  privacidade, 

salubridade, limpeza e acessibilidade em todos ambientes; 

Banco de dados de seus usuários e da rede de serviços do território; 
 

Computador   com  configuração   que  comporte  acessos  a  sistemas  de  dados  e 

provedores de internet de banda larga; 

Materiais socioeducativos; 
 

Artigos pedagógicos, culturais e esportivos; 
 
 

9.2- Trabalho Social Busca 

ativa; Acolhida e 

escuta; 

Trabalho com as famílias por meio de entrevistas e visitas domiciliares; 

Adoção de metodologias participativas e dialógicas de trabalho com os idosos; 

Orientação e encaminhamentos; 
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Fortalecimento da função protetiva da família; 

Desenvolvimento  do convívio grupal, famil iar e comunitário; 

Identificação e encaminhamento  dos idosos com perfil para inserção no Benefício 
 

de  Prestação  Continuada  - BPC e nos  Programas  de  Transferência  de  Renda, 

quando for o caso; 

Elaboração   de  Plano  de  Desenvolvimento   do  Usuário  - PDU   para  idosos 

beneficiários do BPC e idosos oriundos de famílias beneficiárias de programas de 

transferência de renda, que necessitem de acompanhamento social domiciliar; 

Realização de grupos de convívio e fortalecimento de vínculos; 

Mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio;  Elaboração de relatórios e 

manutenção de prontuários; 

Articulação com o CRAS de referência. 
 
 

9.3 - Trabalho Socioeducativo 
 

Promoção de experiências para o autoconhecimento e autocuidado; 

Produção de informação, comunicação e defesa de direitos; 

Reconhecimento dos  recursos do território  e apropriação  dos mesmos  pelos 

idosos; 

Desenvolvimento  de ações sociais  pautadas  pelo  respeito a si próprio  e aos 

outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania; 

Desenvol vimento   de   ações   sociais   e   experiências    que   possibilitem   o 

desenvolvimento de potencialidades  e ampliação do universo informacional e 

cultural; 

Desenvolvimento de ações sociais de relacionamento e convivência em grupo, 

bem como a administração  de conflitos por meio do diálogo, compartilhando 

outros modos de pensar, agir e atuar. 
 

 
9.4 - Aquisições Dos Usuários 

 
Ser acolhido em suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades; 
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Ter   acesso   a  ambiente   acolhedor   e   espaços   reservados   a   manutenção   da 

privacidade do usuário; 

Vivenciar   experiências   que   contribuam   para   o   fortalecimento   de   vínculos 

familiares e comunitários; 

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

Ter ampliado seu universo social, informacional e cultural; 

Ter acesso a atividades de lazer, esporte e manifestações artísticas e culturais do 
 

território e da cidade; 
 

Ter acompanhamento  social  individual, em seu domicílio. para superação de sua 

vulnerabilidade; 

Ter   oportunidade   de   avaliar   as   atenções   recebidas,   expressar   opiniões   c 

reivindicações. 

 
1O. Cadastro de Idosos 

 

A Organização deverá cadastrar e manter atualizados os d!ldos dos idosos e suas famílias nos 

instrumentais  instituídos  pela  Norma  Técnica  dos  Serviços Socioassistenciais  - 

Proteção Social Básica publicada no DOC de 07/12/2012, pelos instrumentais 

estabelecidos  na Portaria n°.   46/SMADS/20 I O    e   alterações    indicadas    pela   Portaria   

N°.   09/SMADS/201 2   e complementações posteriores e outros a serem disponibilizados pela 

SMADS como forma de acesso  à  identificação  das  necessidades  destes  usuários,  a  

produção  de  informações  c a realização de acompanhamento do trabalho social, conforme 

preconiza a Política Nacional de Assistência Social, na perspectiva do SUAS, objetivando a 

construção de um sistema de informações com vistas à ampla divulgação dos beneficiários, 

contribuindo para o exercício da cidadania. 

 
11. R lação com o Centro de Referência de Assistência Social- CRAS 

 

O  Centro  de  Referência  da  Assistência  Social  - CRAS  é  a  unidade  estatal  e  instância 

responsável pela mobilização intersetorial. A efetividade do trabalho social está condicionada 

a capacidade de articulação entre os setores da política de assistência social e demais políticas 
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públicas,  alcançando  assim  a  convergência  da  ação  governamental,  como  pacto  de  ação 

coletiva, necessária ao alcance da cidadania. 

O serviço estará em permanente articulação com  o Centro de Referência da Assistência Social 
 

- CRAS, objetivando a observância dos termos do item 6 deste anexo, bem como a 

resolutividade das necessidades apresentadas pelos idosos/famílias. 

 
12. Inserção n1_1 território, trabalho em rede e ação integrada 

 

O serviço deverá desenvolver,  juntamente com o Centro de Referência de Assistência Social - 

CRAS,   articulação   com   a   rede   de   proteção  social   do   território   na   perspecti va   da 

intersetorialidade e  com  os  serviços,  beneficios  e programas,  visando  o  fortalecimento  de 

vínculo familiar e a sustentabilidade das ações desenvolvidas, de forma a superar as condições 

de vulnerabilidade de seus usuários. 

 
13- Este serviço tipificado é regido pela seguinte legislação específica: 

Lei Federal n• 10.741 , de 01/10/2003- Estatuto do Idoso; 

Lei Municipal n• 13.834, de 27/05/2004, que institui a Política Municipal do Idoso e da outras 

providências; 

 
Lei Municipal n• 14.905, de 06/02/2009, que cria o Programa de Envelhecimento Ati vo e dá 

outras providências; 

 
Decreto Municipal  n• 43.904, de 01/10/2003, que dispõe  sobre o atendimento, pelo poder 

público municipal, à pessoa da terceira idade; 

 
Manual Prático de Alimentação Saudável -Orientações Técnicas para a elaboração  de uma 

ali mentação adequada e segura aos usuários dos serviços conveniados. 
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Norma Técnica dos Serviços Socioassistenciais - Proteção Social Básica - Publicado no 

D.O.C em 07/12/2012. 
 
 

Portaria  09/SMADS/GAB/2012 publicada em 30/06/2012, que dá nova redação ao art. 1°, § 

4°, li, item 4 da Portaria 46/SMADS/201O -Tipificação de Núcleo de Convivência de Idosos; 
 
 

Portaria  21/SMADS/GAB/2012 publicada em 22/12/2012 que institui a Norma Técnica dos 

serviços Socioassistenciais- Proteção Social Básica; 

 
Portaria  no 25/SMADS/2013 publicada no DOC de 24 de agosto de 2013, que reordena os 

Serviços de Convivência Tipificados e Complementares da Rede Socioassistencial da Proteção 

Social Básica. 
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