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PLANO DE TRABALHO 

 

 

Edital nº 183/SMADS/2017 

Processo: SEI-6024.2017/0003156-0  

 

1- DADOS DO SERVIÇO 

 

1.1 Tipo de Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu-

los- SCFV; 

1.2 Modalidade Centro para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos e 

11 meses; 

1.3 Capacidade de atendimento: 450 vagas; 

1.4 Nº total de vagas:450 vagas; 

1.5 Local da Instalação do Serviço: Vila Maria; 

1.6 Distrito/ Área de abrangência do serviço: Vila Maria 

1.7 Bem Imóvel: Disponibilizado pela própria organização. 

1.8 Forma de pagamento de concessionarias (água/ luz): pagas com va-

lor do repasse mensal. 

1.9 Valor mensal do custeio do serviço: Para OSC com isenção de cota 

patronal INSS:R$ 115.212,78 

 

2- IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

 

2.1 Nome da OSC: Fundação Lar de São Bento; 

2.2 CNPJ: 60.419.637/0001-49 

2.3 Endereço Completo: Rua Amambaí,1415 Vila Maria 
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2.4 CEP:02115-002 

2.5 Telefones: 29542547 ou 29671361 

2.6 E-mail flsbad@casadommacario.org.br  

2.7Site: www.casadommacario.org.br 

2.8 Nome do Presidente da OSC: Orlando de Lemos Falcone Junior 

      2.8.1 CPF:369.938.837-91 

      2.8.2RG: 32.108.738-0 

      2.8.3 Endereço completo: Rua Guaraná, 150 apto 33 Jardim Paulista 

São Paulo. 

 

3- DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA 

 

A abrangência do Serviço é municipal, sendo organizado a partir dos terri-

tórios de   abrangência do CRAS.  

 

O CRAS Vila Maria/Vila Guilherme está em uma região com aproximada-

mente 300 mil habitantes, segundo o censo 2000.  Destes, ainda de acordo com o 

documento, quase 10% - 27 mil pessoas - estavam em situação de vulnerabilidade 

social. Com relação à renda, há na Vila Maria/Vila Guilherme somente 461 domicí-

lios declararam ter renda per capita de até 1/8 do salário mínimo e 10.572 domicí-

lios com renda de até ½ salário mínimo, perfazendo 0,1% e 11% do total de domi-

cílios. 

 

mailto:flsbad@casadommacario.org.br
http://www.casadommacario.org.br/
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Em termos de famílias vulneráveis, segundo o IPVS, existem na Vila Ma-

ria/Vila Guilherme 26.972 pessoas em 7.483 domicílios vivendo em setores censi-

tários de alta e de muito alta vulnerabilidade social. 

 

 

 

 

O serviço CCA- Dom Macário tem como objetivo atender as crianças e 

adolescentes em primeira instancia sendo moradores e trabalhadores do microter-

ritório de Vila Maria Baixa, Vila Maria Alta, Parque Vila Maria e Jardim Andaraí, 

assegurando um atendimento de qualidade, segurança Social e acolhimento de 

acordo com o Plano Nacional de Assistência Social. 

 

Conforme levantamento de dados e visitas apurou-se que: 
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Os Morados são provenientes de 6 grandes comunidades que se confun-

dem entre si. Moram em casas de alvenaria geralmente de 2 a 3 cômodos, dividi-

das com várias famílias no quintal ou até mesmo na mesma casa, suas constru-

ções as vezes se dão por vários andares; em sua maioria as casas se localizam 

em terrenos invadidos da prefeitura, a comunidade não tem muitas calçadas, e as 

roupas ficam estendidas do lado de fora obrigando assim as pessoas andarem no 

meio da rua. Também faz parte deste cenário uma grande invasão em loteamento 

irregular, (terreno particular) da antiga   transportadora “Dom Vital”; lá apresenta 

várias casas umas de madeiras e outras já de alvenaria uma bem próxima da ou-

tra ficando assim pouco espaço de passagem, são moradias pequenas e as vias 

de passagem formam um beco. 

 

 A comunidade apresenta grandes focos de boca de fumo de drogas, pros-

tituição, roubo de cargas, crescentes bailes funk que viram madrugadas, e um 

aumento expressivo lança perfume em crianças, adolescentes e jovens. 

 

Outra particularidade que vem crescendo é de moradores estrangeiros 

que já compõem esse cenário morando em casa alugadas com um número muito 

grande de pessoas dentro da mesma, são várias famílias que se misturam em 

meios de maquinas de costuras e moveis. 

 

A mãe e avó, normalmente com pouco grau de escolaridade são provedo-

ras do lar, obrigando assim se laçarem no mercado de trabalho, deixando os filhos 

mais expostos e vulneráveis a um submundo de drogas e roubos. Os pais em sua 

maioria são ajudantes geral (principalmente em carga e descarga de caminhões) 

ou trabalham por conta própria sem remuneração fixa.  
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Portanto a importância deste serviço na comunidade é de prevenir, aco-

lher e oferecer segurança para a família trabalhar e buscar sua autonomia. 

 

Desde 1978 onde foi firmado o primeiro convênio com a Prefeitura do Mu-

nicípio de São Paulo na época FABES- Secretaria do Bem-Estar Social, a Casa 

Dom Macário vem oferecendo um trabalho de acolhimento, convivência, transfor-

mação e protagonismo, que podemos constatar nesta história de um usuário. 

"Fortalecendo Pessoas Reescrevendo histórias" secretaria Muni-

cipal da Assistência Social Prefeitura de São Paulo. De-

zembro de 2016. 
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4/5/10-         DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E PA-

RAMETROS PARA AFERIAÇÃO DE SUE CUMPRIMENTO/ FORMA DE CUM-

PRIMENTO DAS METAS/ INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 

DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESPAÇO FÍSICO 

 

Indicadores Descrição Monitoramento Tempo 

Ambiente 
Organizado 
E acolhedor 

Espaços de convivência que 
comportam 30 Usuários, 

adaptados arejados, temáti-
cos de acordo com a faixa 

etária e sua finalidade. 
Sala de Leitura, Brinquedo-

teca, Apoio Pedagógico, 
Artes, Cultura, Informática, 
Jogoteca e Esporte/ Qua-

dra. 

Participação efetiva do 
usuário; 

Lista de Frequência/ 
(diariamente  

Relatórios das Ativida-
des/ Mensal; 

Supervisão Técnica 
mensal;  

Registro Fotográfico 
semestral 

Questionário de avali-
ação dos 

espaços de convivên-
cia mensal 

Permanência no servi-
ço/ instrumen-

tal/SMADS mensal 

Diário 
Mensal 

 

Acessibilida-
de 

 
 

Espaços adaptados e aces-
sível para todos: elevador 
de acesso para todas as 
dependências do serviço.  
rampa de entrada, banhei-

ros com acessibilidade 
 

 
Questionário De Satis-

fação semestral 
Conversa Individual 

Para Grau De Satisfa-
ção/ relatório trimestral 

 
Supervisão Técnica 

mensal  
 

Mensal/ 
trimestral 

Espaço físico 

Em boas condições de uso, 
que está dentro das leis vi-

gente do município para 
funcionamento e que com-

Laudo de habitabilida-
de (triênio)  

Laudo de técnico de 
segurança (anual) 

Mensal 
Anual 
Triênio 
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portam a demanda. 
Salas de atividades; espaço 
de estar de convivo e espa-
ços de convivência Interge-

racional. 

Supervisão técnica 
(mensal) 

Visita do engenheiro / 
SMADS 

Manutenção 

Pequenos reparos manu-
tenção do imóvel, realizan-
do reparos e demais Servi-
ços de conservação em Ins-
talações Hidráulicas e Elé-
trica, Cobertura, Pintura e 
Alvenaria De Acordo Com 
As Necessidades Apresen-
tadas.  Seguindo Portaria 

55/2017 Artigo 33 

Notas Fiscais semes-
tral 

Supervisão Técnica 
semestral 

Semes-
tral 

Alimentação 

 
Alimentação deverá der ba-
lanceada em condição de 
Higiênico Sanitário; Sufici-
ente a cada Faixa Etária; 

O Cardápio deverá contem-
plar hábitos saudáveis; E 

Seguir As Normas De Segu-
rança Alimentar E Nutricio-

nal 
Manual Prático De Alimen-
tação Saudável- Orienta-

ções Técnicas Para A Ela-
boração De Uma Alimenta-

ção Adequada e Segura 
Aos Usuários Dos Serviços 

Conveniados 
 

O Cardápio semanal 
deverá estar afixado, 

em local visível  
Questionário de satis-

fação; semestral 
Supervisão Técnica 

semestral 
 

Semanal 
Mensal 
Semes-

tral 

Preservação 
e Guarda dos 

Materiais 

Espaço adequado para ca-
da tipo de materiais 

(Almoxarifado Pedagógico) 
Almoxarifado De Limpeza) 
Despensa Para Armazena-

mento dos alimentos) 
Armários e prateleiras que 
acomodem os materiais 

Lista de Materiais; 
mensal 

Planilhas controle de 
entrada Saída; mensal 

Supervisão Técnica 
mensal 

 

Mensal 
Semes-

tral 
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disponíveis. 
 

Comunicação 
visual 

Placa de identificação do 
serviço / fornecido por 

SMADS 
Painéis informativos; 

Banners; 
Panfletos; 

Divulgação nas redes soci-
ais e nas redes intersetori-

ais. 

Registro dos banners 
panfletos mensais. 
Supervisão técnica 

mensal 
Divulgação nas redes 

(semanal) 

Mensal 
semestral 

Social 

Divulgar os dados a que se 
refere o Caput em Sito Na 

Internet e em locais visíveis 
de sua Sede e do estabele-
cimento em que exerça su-

as funções 
Manter no Sitio Eletrônico 

Informações sobre a parce-
ria, Plano De Trabalho e 

demais Informações previs-
tas no Artigo 6, Parágrafo 
Único Do Decreto Munici-

pal57.575/16 
(Divulgar Relação Nominal 
E Individualizada de cada 

um dos membros da equipe 
de trabalho vinculada á 

execução do objeto, com 
respectivo cargo e remune-
ração, inclusive do pessoal 
próprio da Organização So-
ciedade Civil sempre que a 
remuneração for paga, par-
cial ou totalmente com re-

cursos públicos; 
Realizar exposições dos 

trabalhos dos usuários co-
mo também alimentar as 

Redes Sociais do Serviço. 

Supervisão Técnica 
mensal  

Comentários Nas Re-
des Sociais/  

Quantidade De Acesso 
Ao Website/ semanal 

 
 
 

Mensal 
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DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – GESTÃO DOS RECUR-

SOS FINANCEIROS 

 

Indicadores Descrição Monitoramento Tempo 

Acompanhamento 
das propostas de 

flexibilização 

Possibilidade de re-
manejamento de ele-
mentos de despesas 
em até 25%, (materi-

ais pedagógicos 
Alimentação 

Outras despesas) 
Controle de materiais 

compras 

Planilha de custeio 
Instrumentais de 

prefeitura; acompa-
nhamento da 

(UPC/prestação de 
contas) Supervisão 

Técnica 
Notas fiscais 

(todos mensalmen-
te) 

mensal 

Compatibilidade 
dos elementos de 
despesa e quanti-

dades 

Compra de materiais 
compatíveis com a 

demanda e de neces-
sidade do servi-

ço/usuário e sua ope-
racionalidade. 

Supervisão técnica; 
Instrumentais 

SMAS 
 mensal 

Justificativa de 
gastos imprevistos 
ou fora do padrão 

Compras emergenci-
ais/ farmácia/ trans-

porte em situação de 
acidente entre outras. 

Livro de ocorrência 
Ficha de prosse-

guimentos do usuá-
rio 

Supervisão técnica 
 todos mensais 

 Mensal 

Grau de organiza-
ção das informa-

ções administrati-
vas e financeiras 

Responsabilizar-se 
pela a gestão adminis-

trativa, que compre-
ende os instrumentais 
de controles técnicos 

e financeiro, docu-
mentação legal perti-
nente à prestação do 

serviço e relatório 
mensal de usuário 

 
 

Instrumentais 
SMADS 

relatório de ativida-
des/ prontuários  

Supervisão Técnica  
Todos Mensalmen-

te 

Mensal 
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DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

Indicadores Descrição Monitoramento Tempo 

Quadro de 
profissionais 

01- Gerente de serviço 
40h; 
01- Assistente técnico 
40hs; 
01- Auxiliar administrativo 
40h (para serviço com 
capacidade a partir 180 
usuários); 
07-Orientadores socioe-
ducativo 1 para cada 30 
usuário; 40hs 
01-Orientadores socioe-
ducativo 1 para cada 30 
usuário; 20hs 
01- Cozinheira; 
07-Agentes operacionais 
2 para cada 60 usuários 
sendo um para cozinha 
40h 
01 Agentes operacionais 
20h 
Quadro de acordo com 
portaria 46/SMADS 

Acompanhamento 
do desempenho da 
função;/relatório 
mensal 
 
Registro de ponto; 
diário 
 
Livro de ocorrência 
do funcionário 
(quando necessá-
rio) 
 
Supervisão técnica 
(Mensal) 

Diário 
Mensal 

Participação em 
ações formati-

vas 

Realizar reunião mensal 
com todos os funcionários 
para subsidiar as ações à 
luz das legislações perti-
nentes (SUAS orientações 
técnicas sobre o serviço 
de convivência e fortale-
cimento vínculos MDS e 
portarias/ 46,47 55 e por-
tarias vigentes; 
Realizar uma atividade de 

 Registro Convites 
de reuniões, publi-
cações em diário 
oficial e sites 
 reuniões/ lista de 
presença 
Registro fotográfi-
cos das participa-
ções. 

Mensal 
Semestral 

Anual 
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capacitação sobre cum-
primento dos objetivos 
dos SCVF conforme esta-
belecido na tipificação 
nacional e municipal dos 
serviços socioassisten-
ciais. 
Participação em fóruns 
conferência, conselhos e 
capacitações intersetori-
ais. 
Capacitação de SMADS 
conforme plano de educa-
ção permanente. 

Abrangência da 
supervisão in 

loco horário de 
funcionamento 

Facilitar a visita técnica de 
SAS e da SMADS à ONG 
executora para: 
Monitorar e avaliar com os 
gestores a rotina da orga-
nização, identificando 
conquistas e desafios do 
trabalho; 
Refletir em conjunto com 
técnicos e profissionais da 
ong sobre próximas eta-
pas do plano de trabalho; 
coletar informações e im-
pressões junto aos profis-
sionais, as famílias e as 
crianças, adolescentes 
para o preplanejamento 
do plano de formação. 
Monitorar os espaços físi-
co 
Prestar esclarecimento e 
informações relativos ao 
objeto convenio solicitado 
pela supervisão de assis-
tência social SMADS; 

Supervisão técnica 
registro fotográfico 
Relatório   

Mensal 

Posturas dos 
profissionais 

A equipe de referência é 
constituída por profissio-

Participação do ori-
entador em capaci-

Mensal 
Semestral 
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nais de diferentes áreas; o 
perfil dos profissionais 
deve ser compatível com 
as atividades inerentes à 
sua função. 
O profissional deve de-
sempenhar as atribuições 
estabelecidas nas normas 
técnicas dos serviços so-
cioassistenciais. 

tações/ lista de pre-
sença. 
Avaliação da equi-
pe técnica/ relatório 
mensal 
Cumprimento das 
atividades do plane-
jamento proposto/ 
registros fotográfi-
cos e avaliação 
mensal 
Questionário de 
grau de satisfação 
da postura do orien-
tador; semestral 
Supervisão técnica 
mensal 

Fluxos de infor-
mação dos usu-

ários 

A organização deverá ca-
dastrar e manter atualiza-
do os dados das crianças 
adolescentes e suas famí-
lias nos instrumentais ins-
tituídos pela SMADS 
Acompanhar o desenvol-
vimento do usuário; 
Articular com a rede a fim 
de trocar e receber maio-
res informações do usuá-
rio 

Cadastro dos usuá-
rios atualizado 
Ficha de inscrição / 
ficha de prossegui-
mento matricula 
livro de demanda 
Documentação e 
relatório. 
Instrumental forne-
cido pela SMADS 

Mensal 
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Estimula a parti-
cipação em es-

paços de contro-
le social ou de-
fesa de direitos 

Atividades socioeducati-
vas que fomentem a parti-
cipação em fóruns, cam-
panhas, reuniões da co-
munidade e conferências; 
Participação na avaliação 
do serviço prestado; 
reunião de orientação e 
discussão de temas para 
abortar as ações relativa 
as políticas públicas no 
distrito. 
Acompanhamento das 
políticas públicas através 
das redes sociais; 
Participação e contribui-
ção de palestras e capaci-
tação fornecidas pela 
SMADS/ plano de educa-
ção permanente 
Capacitações das redes 
intersetoriais. 

Registro fotográfico 
Relatório das ativi-
dades 
Registro de presen-
ça. 
 supervisão técnica 

Mensal 
Semestral 

Anual 

     

DIMENSÃO ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE TRABALHO – DI-

MENSÃO TÉCNICO-OPERATIVA – TRABALHO COM USUÁRIOS 

 

Indicadores Descrição Monitoramento Tempo 

Grau de participa-
ção na construção 

das normas de con-
vivência 

Fomentar espaços com 
rodas de diálogos valo-
rizando as regras en-
quanto princípio para 
convivência em grupo 
Ampliar atividades que 
promovem atitudes e 
autonomia do usuário 
no serviço. 
Fortalecer a participa-
ções nas reuniões 

Relatório das atividades 
Reunião com equipe e 
usuários/ registro fotográ-
fico mensal 
Supervisão técnica men-
sal 
Avaliação/questionários 
de satisfação e sugestões. 
semestral 

Mensal  
Semestral 
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mensais (parada peda-
gógica); 
Participação na cons-
trução da proposta pe-
dagógica (GRAS) como 
também na elaboração 
do cardápio 
Conversa com usuário 
coletiva e individual. 
 

Atualização de re-
gistro dos usuários 

A organização devera 
cadastrar e manter 
atualizado os dados 
das crianças, adoles-
centes e suas famílias 
nos instrumentais insti-
tuídos pela norma téc-
nica dos serviços soci-
oassistenciais – prote-
ção social básica publi-
cada no doc. de 
07/12/2012 e instituída 
pela portaria 
nº21/SMADS/gab/2012, 
pela portaria 
nº46/SMADS/2010 e 
outros que vierem a ser 
disponibilizados pela 
SMADS como forma de 
acesso a identificação 
das necessidades des-
tes usuários, a produ-
ção de informações e 
realização de acompa-
nhamento do trabalho 
social, conforme pre-
coniza a política nacio-
nal de assistência soci-
al, na perspectiva do 
SUAS, objetivando a 
construção de um sis-

Ficha de matricula/ficha 
de inscrição/ ficha de saú-
de/ ficha de prossegui-
mento/ficha de visita do-
miciliar 
(prontuário do usuário) 
Supervisão técnica 
 
 
 

Mensal 
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tema de informações 
com vistas à amplas 
divulgação dos benefi-
ciários, contribuindo 
para o exercício da ci-
dadania. 

Socialização das 
informações 

Acesso aos prontuários 
usuários; 
Encaminhar para o 
técnico supervisor do 
serviço as informações 
sobre frequência, regis-
tro das atividades e 
acontecimentos; 
Possibilitar um espaço 
de troca de informa-
ções sobre o desem-
penho da criança/ ado-
lescente na educação, 
na saúde e rede Socio-
assistencial visando a 
melhoria integral do 
usuário. 

Instrumentais /SMADS 
Relatório mensal/ 
Supervisão Técnica 
 

Mensal 

Discussão de casos 

Reunião com a equipe 
afim de identificar ca-
sos que necessitem de 
maior atenção. 
Discussão e articulação 
com a rede socioedu-
cativa e intersetorial a 
fim de identificar, anali-
sar, desenvolver e pro-
por soluções para ca-
sos mais complexos; 
Encontros em redes; 
Conversa com a famí-
lia; com o usuário; En-
caminhamento para 
rede de atendimento. 
 

Instrumentais de encami-
nhamento referência e 
contrareferencias  
Ficha de prosseguimento 
Lista de presenças em 
reuniões. 
(Ou quando se fizer ne-
cessário) 
 
 
 

Mensal 
Semestral  
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Estratégias para 
inclusão/atualização 

dos usuários no 
CadÚnico e outros 

programas de trans-
ferência de renda 

Entrevista registro da 
demanda de busca es-
pontânea ao serviço/ 
preenchimento da ficha 
de inscrição/ matricula/ 
desligamento são ins-
trumentos que possibili-
ta a identificação da 
necessidade de prote-
ção social ás crianças 
e/ou adolescentes em 
situação de vulnerabili-
dade e risco e as ne-
cessidades de fortale-
cimento da função pro-
tética das famílias; 
As informações cons-
tantes nesta ficha de-
verão orientar o geren-
te na seleção das cri-
anças e/ou adolescen-
tes para matricula, com 
prioridade para aqueles 
retirados em situação 
de trabalho infantil, ví-
tima de violência e ex-
ploração sexual, os 
reconduzidos ao convi-
vo familiar após medida 
protetiva de acolhimen-
to e adolescentes em 
conflito com a lei, cum-
prindo medida socioe-
ducativa, também 
aponta a necessidade 
de a família ser incluída 
nos benefícios de 
transferência de renda. 
Encaminhamento do 
CRAS e de órgãos 
competentes. 

Livro de demanda/ Sema-
nal 
instrumentais de matricula 
Encaminhamento referên-
cia e contrareferencias 
Conforme a necessidade) 

Semanal 
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Mapeamento das 
relações de víncu-

los afetivos 

Atendimento individua-
lizado 
Acolhida e escuta para 
conhecer a história do 
usuário e família; 
Visita domiciliar; 
Visita na rede interseto-
rial para acompanhar 
vivência do usuário. 
 

Ficha de matricula mensal  
Referência 
/contrareferencias  
 conforme necessidade 
Relatório visita domiciliar e 
visita na rede;  
Conforme necessidade 
Ficha de prosseguimen-
to/prontuário 
 

Mensal 

Participação dos 
usuários nos proje-
tos de revitalização 

Promover o envolvi-
mento das crianças e 
adolescentes em defe-
sa à sustentabilidade 
do nosso planeta, de-
senvolvendo hábitos 
que preservem o meio 
ambiente de forma 
consciente; 
Reconhecer e conhe-
cer melhor os elemen-
tos da natureza apren-
dendo a utiliza-los cor-
retamente e reaprovei-
ta-los; 
Compreender o sentido 
de ser um cidadão co-
nivente e participativo 
nas ações de preser-
vação do meio ambien-
te. 
Como: atividades arte-
sanais com materiais 
alternativos, reaprovei-
tar de alimentos culiná-
ria; projeto horta; pas-
seio a locais específi-
cos ao tema; mapear a 
comunidade em torno 
observando o meio 
ambiente e projetando 

Registro fotográfico 
Lista de frequência 
Depoimentos 
Supervisão técnica 
 

 
 

Semestral 
Anual 
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possíveis intervenções, 
participar em eventos 
intersetoriais; 

Participação dos 
usuários no plane-
jamento das ativi-

dades 

O planejamento deve 
ser um processo parti-
cipativo, coletivo, gru-
pal, tendo a participa-
ção de todos os atores 
envolvidos; a equipe de 
organização formado 
pelos profissionais do 
quadro de RH, os be-
neficiários da ação, 
usuários e suas famí-
lias e parceiros do terri-
tório. Visa garantir o 
padrão de qualidade 
das ações de acordo 
com as diretrizes técni-
cas e operacionais de-
finidas pelas SMADS. 
Como: construir espa-
ços de diálogo e suges-
tões para elaboração 
da proposta pedagógi-
ca de acordo com as 
necessidades dos usu-
ários. Participação em 
reuniões. 

Registro fotográfico  
 lista de presença 
Questionário 

trimestral 

Aquisições dos 
usuários por ativi-
dade desenvolvida 

Ter acesso a um ambi-
ente acolhedor e espa-
ços reservados a ma-
nutenção da privacida-
de do usuário; 
Ter experiência que 
contribuam para o for-
talecimento de vínculos 
familiares e comunitá-
rios; 
Ter experiências que 
contribuíam para o for-

lista de frequência nas 
atividades; Diária) 
Depoimento do usuário/ 
filmagens 
Supervisão técnica men-
sal 
 

 
Mensal/Diária 

Semestral 
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talecimento de vínculos 
familiares e comunitá-
rios; 
Ter acesso à rede So-
cioassistencial e a ser-
viços de outras políti-
cas públicas; inserção 
a permanência na rede 
de ensino; 
Ter experiências que 
possibilitem lidar com 
potencialidades e limi-
tes, de forma construti-
va; ter experiências de 
participação em proje-
tos sociais, esportivos 
e culturais; 
Ampliar a capacidade 
protetiva de sua família 
e a superação de suas 
dificuldades; 
Ter experiências no 
processo de formação 
e intercâmbios com 
grupos de outras loca-
lidades; 
Reconhecer seus direi-
tos como cidadão; 
Ter oportunidade de 
avaliar as atenções 
recebidas, expressar 
opiniões e reivindica-
ções.  
Como: Oferecer ativi-
dades socioeducativo e 
de convívio. 
 

Atividades externas 

Intercambio com outros 
serviços da rede Soci-
oassistencial; 
Proporcionar passeios 

Registro fotográfico 
Lista de presença 
Comunicado e autorização 
Divulgação / e convites. 

 
Semestral 

Anual 



FUNDAÇÃO LAR DE SÃO BENTO 

Casa Dom Macário 
CNPJ 60.419.637/0001-49 

 

Rua Amambaí, 1.415 – Vila Maria – São Paulo – SP – CEP: 02115-002 – Tel./Fax: (0xx11) 2954-2547. 

Site: www.casadommacario.org.br  e-mail: flsbad@casadommacario.org.br 
     

 

Decreto Federal: 57.415 de 13/12/65 

Utilidade Pública Decreto Estadual: 6.127 de 26/06/61 
 Decreto Municipal: 8.373 de 27/08/69 

 

 

20 

 

de lazer e cultural; 
Participar de campa-
nhas informativas e de 
alertas; 
Fomentar a participa-
ção em diferentes con-
selhos, respeitando a 
faixa etária; 
Participar de atividades 
oferecidas por 
sas/SMADS; 
Participar de conferên-
cias. 
 

Canais de comuni-
cação e sugestão 

de usuários 

Conversa individual e 
coletiva 
Conversa com equipe 
técnica. 
Vínculo com toda equi-
pe do serviço. 
Participação espontâ-
nea nas redes sociais 
do serviço; 
Caixa de avaliação e 
sugestões 
 

Avaliação de grau satisfa-
ção. 
Registro fotográfico 
Lista de presença 
Supervisão técnica 

Mensal 

Intensidade das in-
tervenções dos pro-
fissionais na medi-
ação de conflitos 

Identificar o tipo de 
conflitos 
 
Origem do conflito 
 
Administrar conflitos 
por meio do diálogo, 
compartilhando modos 
não violentos de pen-
sar, agir e atuar; 
Potencialidades e limi-
tes; 
Como; grupo de orien-
tação: dinâmica de 
grupo, roda de conver-

Relatório das atividades; 
Ficha de ocorrência; 
Ficha de prosseguimento 
do usuário. 
Livro de ocorrência  

Mensal 
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sa, documentários, 
dramatização e con-
versa individual 

Mecanismos para 
avaliação das ativi-

dades 

Promover reuniões de 
avaliação de atividades 
em conjunto com a 
equipe técnica usuá-
rios/ usuários e orien-
tadores; 
Participação em expo-
sições de atividades/a 
fim da família conhecer 
e avaliar as atividades 
ofertadas 
Apresentação do 
GRAS em reunião com 
a família. 
 

Instrumental GRAS 
 
Relatório das atividades 
 
Frequência dos usuários; 
 
Depoimentos/ filmagem 
 
Questionário de satisfa-
ção. 
Supervisão coletiva 

Diária 
Mensal 

Trimestral 
Semestral 

Anual 

Articulação entre 
atividades e espa-
ços para difusão 

das produções dos 
usuários 

Exposição das ativida-
des aberta a família; 
Mostra cultural itineran-
te outra rede Socioas-
sistencial e intersetori-
al; 
Redes sociais; 
 
 

Registro fotográfico 
Lista de presença dos par-
ticipantes / convidados 
Relatório das atividades; 
Depoimentos. 
Supervisão técnica 

Semestral 

Estimulo à partici-
pação dos usuários 
durante as ativida-

des, laicidade e 
respeito à diversi-
dade religiosa nas 
atividades desen-

volvidas; 

Vivenciar experiências 
que garantam a liber-
dade de religião, filoso-
fias, crenças, gêneros, 
opiniões e convicções. 
Onde todos possam 
conviver em igualdade. 
Compreender que a 
diferença é positivas e 
só enriquece    a diver-
sidade cultural. 
Como: rodas de con-
versas, debate/ dinâmi-
ca de grupo (júri simu-

Lista de presença 
Registro fotográfico 
Relatório das atividades; 
Planejamento 
Supervisão técnica  
(Mensal) 

Mensal / 
Semestral 
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lado), pesquisas, do-
cumentários, entre ou-
tros 

 

 

DIMENSÃO ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE TRABALHO – DI-

MENSÃO TÉCNICO-OPERATIVA – TRABALHO COM TERRITÓRIO 

 

Indicadores Descrição Monitoramento Tempo 

Participação nas 
atividades do terri-

tório 

Estabelecer interlocução 
com os demais serviços 
através da divulgação do 
cca, por meio da partici-
pação em fóruns e redes; 
 
Realizar atividades en-
volvendo os usuários, 
suas famílias e a comu-
nidade, que possibilite 
identificar os desafios e 
potencialidades do terri-
tório para execução do 
serviço; 
(campanhas, palestras, 
eventos) 
fomentar participação em 
atividades oferecidas 
pela rede intersetorial; 
 

Registro fotográfico 
Lista de presença 
Supervisão técnica 
mensal 
 

 
 Mensal/ 

Semestral 
 

Mapeamento dos 
recursos aciona-

dos no 
mês/semestre no 

território 

Diagnóstico territorial; 
Dinâmica territorial e su-
as potencialidades; 
Mapear e manter atuali-
zada a relação de servi-
ços socioassistenciais e 
intersetorial do território; 
Reunião na comunidade; 

Ficha se visita/ lista 
de presença; regis-
tro fotográfico; 
Supervisão técnica 

Mensal/ 
Semestral 
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Visitas domiciliares; 
Visitas no território 
Reunião rede intersetori-
al. 

Articulação com 
outros serviços 

socioassistenciais, 
especificando 

quais e os objeti-
vos 

 
O serviço Centro para 
Crianças e Adolescentes 
deverá estar em perma-
nente articulação com o 
centro de referência da 
assistência social -
CRAS, objetivando a re-
solutividade das necessi-
dades apresentadas pe-
los usuários e suas res-
pectivas famílias, além 
de mantê-lo informado 
mensalmente quanto ao 
número de vagas dispo-
níveis para o atendimen-
to e complementação de 
metas. 
Articulação com outros 
Centros para Criança e 
Adolescentes a fim de 
intercâmbio cultual e es-
portivo; 
Articulação com outros 
serviços da rede com CJ 
e CEDESP a fim de en-
caminhar adolescentes 
para capacitação profis-
sionalizante, fazendo 
assim uma ponte no aco-
lhimento. Também en-
caminhar as famílias pa-
ra cursos afins de uma 
colocação no mercado 
de trabalho visando a 
autonomia da família. 
Articulação com SASF- 

  
 
Instrumentais de 
SMADS 
Atividades coleti-
vas/ registro foto-
gráfico e lista de 
presença 
Supervisão técnica 

Mensal/ 
Semestral 
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serviço de assistência 
social à família e CCIN-
TER- parque novo mun-
do centro de conveniên-
cia Intergeracional visan-
do uma integração de 
acompanhamento da 
família como um todo 
Reunião de articulação. 
 

Articulação com 
outros serviços de 

outras políticas, 
especificando 

quais e os objeti-
vos 

 
Articulação com a saúde, 
a fim de encaminhar 
usuários e famílias que 
se encontram em fragili-
dades ou doentes, tam-
bém, para participação 
de campanhas de aler-
tas, palestras e oficinas. 
O distrito oferece a UBS 
parque novo mundo i e a 
UBS Jardim Japão, ame 
psiquiatra Vila Maria, 
hospital vereador Jose 
Storopolli, hospital nipo 
social, CAPS infan-
til/centro de Atenção Psi-
cossocial AME- ambula-
tório médico de especia-
lidades Maria Zélia, Pron-
to Socorro Municipal Vila 
Maria baixa; 
Articulação com o Con-
selho Tutelar Vila Maria a 
fim de buscar ajuda, in-
formações para sanar 
possíveis problemas com 
violações de direitos das 
crianças, adolescentes e 
famílias; 
Integração com a rede de 

Relatórios de en-
contros 
Registro de reuni-
ões; 
Registro fotográfi-
co,  
encaminhamentos 
Referência e con-
trareferencias 
Supervisor Técnico 

Mensal 
Semestral 
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Escolas Pública, acom-
panhamento dos usuá-
rios, recolocação no am-
biente escolar a fim de 
evitar o abandono inte-
lectual (escolas públicas 
mais próximas do serviço 
escola estadual senador 
Paulo Egydio de oliveira 
carvalho0, escola esta-
dual ministro Horácio 
Lafer, escola estadual 
professora Florinda Car-
doso, escola estadual 
João Vieira de almeida, 
escola municipal de en-
sino fundamental coronel 
Ary Gomes, escola muni-
cipal coronel Romão 
Gomes, entre outras; 
Encaminhamento para o 
CRAS, recebimento (re-
ferência e contra referên-
cia) e o recebimento do 
mesmo sempre que ne-
cessário, para sanar e 
tirar possíveis duvidas de 
gestão e benefício ou 
outros benefícios oferta-
dos pelo CRAS, recebi-
mento do mesmo (de-
manda); 
Articulação com a rede 
no entorno/empresas e 
comerciantes a fim de 
buscar parcerias que au-
xiliam na sustentabilida-
de da fundação e seus 
serviços sociais. (ex: 
crossfox elétrica, doação 
de brinquedos usados, 
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armários, monitores de 
computadores, casa per-
nambucanas com doa-
ção de roupas e corbeto-
res); 
Encaminhamentos espe-
cíficos para grupos do 
bairro. (isso se dará para 
famílias ou usuários que 
necessita de orientação 
mais especifica no trata-
mento de alcoolismo. (aa 
alcoólicos anônimos) 
igrejas (candelária) posto 
de saúde e ame. 
 

Articulação para 
realização de 

eventos comunitá-
rios passeios ou 
atividades exter-
nas com usuá-

rios/famílias 

Participação em ações 
comunitárias / 
 
Participação em ações 
de cidadania; 
 
Participações em cam-
panhas de conscientiza-
ções no território; 
 
Eventos marcados pela 
rede Socioassistencial 
 
Integração com outros 
serviços da rede sócio 
assistenciais e interseto-
rial 
 
Atividades como cami-
nhada, piquenique em 
parques visitas em expo-
sições. 

Lista de presença 
Registro fotográfico 
E filmagem 
 

Semestral 
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DIMENSÃO ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE TRABALHO – DI-

MENSÃO TÉCNICO-OPERATIVA – TRABALHO COM FAMÍLIA 

 

Indicadores Descrição Monitoramento Tempo 

Mapeamento das 
relações de vín-
culos afetivos 

Autonomia das famílias 
 
Superação das vulnera-
bilidades 
 
Fortalecimento de sua 
função protetiva 
 
Orientação e encami-
nhamento ao CRAS e a 
outras políticas públicas 
 
Reuniões, com a equipe 
técnica; 
 
Momento de encontros / 
e diálogo com a família. 
Entrevista/ acolhimento 
escuta; 
Ofertas de atividades 
socioeducativas e de 
convivência. 
 
Visita domiciliar. 

Registro da visita domicili-
ar 
Relatório das atividades; 
Lista de presença 
Supervisão técnica 

Mensal/Anual 
 
 

Participação dos 
familiares nos 

projetos de revi-
talização 

Conscientizar sobre a 
importância de cuidar 
dos ambientes em que 
vivem; 
Promover habilidades 
de autonomia enquanto 
sustentabilidade; 
Repensar nos desperdí-
cios do cotidiano (água, 
alimentos e energia) 
Participar de campa-

Lista de presença; 
Registro fotográfico; 
Depoimentos das famílias; 

Semestral  
Anual 
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nhas a favor da melho-
ria do meio ambiente na 
comunidade. 
Como: oficinas, pales-
tras, encontros na rede 
intersetorial e Socioas-
sistencial. 
 

Participação dos 
familiares no 
planejamento 
das atividades 

Construir espaços de 
diálogo e sugestões 
para elaboração da 
proposta pedagógica de 
acordo com as necessi-
dades dos usuários e 
família. 
Participação das famí-
lias em reunião com 
equipe técnica. 

Lista de presença 
Relatório das reuniões 
supervisão técnica 
 

Semestral 

Aquisições dos 
familiares por 

atividade desen-
volvida 

Ampliar a capacidade 
protetiva da família e a 
superação de suas difi-
culdades 
 
Vivenciar experiências 
que contribuam para o 
fortalecimento de víncu-
los familiares e comuni-
tários. 
Ter acesso a rede Soci-
oassistencial e a servi-
ços de outras políticas  
Desenvolver habilida-
des, capacidades e po-
tencialidades da família. 
Como:  acolhida e escu-
ta, atividades socioedu-
cativa e de convivência. 

Lista de presença 
Encaminhamentos 
Registro fotográfico 
relatório e instrumentais de 
SMADS. 

Semestral 
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Habilidades de 
sociabilização e 

convívio 

Vivenciar experiências 
que contribuam para o 
estabelecimento de vín-
culos familiares; 
Promover atividades 
onde tenha como eixo 
principal: 
Sentimento de pertença 
e identidade; capacida-
de de produzir consen-
sos e negociar conflitos 
de modo não violento; 
habilidade de comuni-
cação e interação; pro-
teção mutua entre os 
membros das famílias; 
de rede de apoio social; 
capacidade de vocalizar 
suas necessidades e 
desejos; participação 
social. 
Como:  atividades soci-
oeducativas e de convi-
vência, oficinas, pales-
tras e encontros 

Relatório das atividades 
Registro de presença 
Registro fotográfico 
Entrevista com a família 

Mensal 
Trimestral  
Semestral 

Canais de comu-
nicação e suges-
tão de usuários 

Conversa individual e 
coletiva 
Conversa com equipe 
técnica. 
Vínculo com toda equi-
pe do serviço. 
Participação espontâ-
nea nas redes sociais 
do serviço; 
Caixa de avaliação e 
sugestões 
 

 
Número de atendimento a 
família quantidade de acesso 
ao website 

Mensal 

Intensidade das 
intervenções dos 
profissionais na 

mediação de 

Identificar o tipo de con-
flitos 
Origem do conflito 
Administrar conflitos por 

Ficha de prosseguimen-
to/instrumentais SMADS 
 
 

Mensal 
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conflitos 
(Família) 

meio do diálogo, com-
partilhando modos não 
violentos de pensar, agir 
e atuar; 
Potencialidades e limi-
tes 
Como: ofendendo en-
contros com família e 
usuários, família e ser-
viço. Visitas domiciliar. 

Mecanismos para 
avaliação das 

atividades 

Realizar discussões 
com as famílias, avali-
ando as atividades ofe-
recidas e readequando 
quando necessário; 
Acolhimento e escuta; 
 redes sociais 

 
Relatório das atividades 
Supervisão técnica 
 
Depoimento das famílias 
 
Aplicação de avaliação de 
grau de satisfação. 

Mensal/ 
semestral 

Visitas 
Domiciliares 

Realizada pelo técnico, 
quando necessário e 
informações trazidas 
pelos usuários; 
Acompanhamento da 
família, intervenções e 
encaminhamentos de 
acordo com as situa-
ções vivenciadas: 

Ficha de visita domiciliar ins-
trumental SMADS 
Relatório 

Mensal 

Serviços de refe-
rência e contrare-

ferencias 

Articular com 
CRAS/CREAS e demais 
serviços da rede Socio-
assistencial, visando a 
qualificação dos enca-
minhamentos das crian-
ças e adolescentes 
/família em especial pa-
ra inclusão das famílias 
nos programas de trans-
ferências de renda ou 
aqueles que forem ne-
cessários; 
Como: entrevista 

Protocolo de referência e 
contrareferencias 
Registro de atendimento fa-
miliar 
 
Livro de demanda 
 
Supervisão técnica 
Ficha de matricula 

Mensal 



FUNDAÇÃO LAR DE SÃO BENTO 

Casa Dom Macário 
CNPJ 60.419.637/0001-49 

 

Rua Amambaí, 1.415 – Vila Maria – São Paulo – SP – CEP: 02115-002 – Tel./Fax: (0xx11) 2954-2547. 

Site: www.casadommacario.org.br  e-mail: flsbad@casadommacario.org.br 
     

 

Decreto Federal: 57.415 de 13/12/65 

Utilidade Pública Decreto Estadual: 6.127 de 26/06/61 
 Decreto Municipal: 8.373 de 27/08/69 

 

 

31 

 

Inclusão no livro de de-
manda, efetivação de 
matricula 

Articulação entre 
atividades e es-
paços para difu-
são das produ-
ções dos usuá-

rios 
(família) 

articulação com a rede 
Socioassistencial e in-
tersetorial para promo-
ver exposição das ativi-
dades 
Divulgação nas redes 
sociais. 

Registro fotográfico 
Lista de presença  
Ficha de trabalho com família 
Supervisão técnica 

Mensal 
Semestral 

Estimulo à parti-
cipação dos usu-
ários durante as 

atividades 
(família) 

Atividades de interesse 
e de necessidade; 
Atividades que tem im-
portância na vivencia da 
família; 
Pesquisa previa sobre 
temas de interesse 
Como: 
Facilitar o atendimento 
organizar com dias e 
horários, o atendimento 
de escuta, orientações 
e encaminhamento para 
as famílias do serviço. 
 

Lista de presença 
Registro fotográfico 
Relatório das atividades; 
Supervisão técnica 

Mensal/ 
Semestral 
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6- DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

 

6.1- Público Alvo 

 

Crianças e adolescentes de 6 a 11 anos e 11meses e Adolescentes de 12 

a 14 anos e 11 meses. 

• Criança e Adolescente em situação de trabalho; 

• Criança e Adolescente reconduzidas ao convívio familiar, após medi-

da protetiva de acolhimento; 

• Criança e Adolescente com deficiência, beneficiaria ou não do BPC; 

• Criança e Adolescentes oriundas de famílias beneficiarias de pro-

gramas de transferência de renda; 

• Crianças e Adolescentes em situação vulnerabilidade e risco. 

 

6.2 Instalações A Serem Utilizadas Pelo Serviço 

 

O serviço será desenvolvido na rua Amambai 1415 no bairro de Vila Maria 

cep 0215.002. 

Para o desenvolvimento do serviço o custo mensal será de R$115.212,78. 

A estrutura física do serviço deverá seguir os padrões discriminados neste 

item e assegurar identificação visual da Secretaria Municipal de Assistência e de-

senvolvimento Social e o serviço deve contemplar: 

• Sala(s) de atendimento individualizado: ambiente(s) que deve(m) ga-

rantir a privacidade do atendimento prestado aos usuários e o estabelecimento de 

vínculos de confiança com os profissionais do serviço; 
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• Sala(s) de atividades coletivas e comunitárias: espaço destinado à 

realização de atividades grupais, tendo uso múltiplos, com capacidade para 30 

crianças/adolescente; 

• Cozinha, despensa e refeitório: espaço para organização e elabora-

ção das refeições das refeições e lanches a serem oferecidos no decorrer de ativi-

dades com as crianças e adolescentes; 

• Instalações sanitárias exclusiva para as crianças e adolescentes com 

separação de uso feminino e masculino; 

• Acessibilidade em todos seus ambientes para pessoas com deficiên-

cia; 

• Iluminação e ventilação adequada; 

• Limpeza e conservação do espaço. 

• Mobiliários compatíveis com o atendimento proposto; 

• Computador com configuração que comporte acessos a sistema de 

dados e provedores de internet de banda larga; 

• Materiais socioeducativos, pedagógicos, culturais e esportivos; 

• Banco de dados da rede de serviços do território. 

 A Casa Dom Macário dispõe para o Serviço CCA o espaço físico de: 

01 Refeitório para aproximadamente 200 pessoas 

01 Quadra poli esportiva coberta 

01  Espaço fechado e coberto para realização de atividades lúdicas 

01  Despensa para cozinha de acordo com a Vigilância Sanitária  

01 Cozinha devidamente equipada com fogão/ geladeira, freezer, forno micro-
ondas/ liquidificadores industriais, cortador de frios, panelão industrial, ba-
tedeira, balança, forno industrial entre outros 

01 Laboratório de informática com 15 computadores cada 

01 Laboratório de informática com 10 computadores cada 

07 Salas de atividades com capacidade para 30 crianças e adolescentes 
equipadas de acordo com sua finalidade 

01  Sala de uso múltiplo para atividades de oficinas 

01 Sala de leitura 
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01 Sala administrativa devidamente equipada com computador e   impressora 

01 Anfiteatro com capacidades para 100 pessoas devidamente equipado com 
recursos áudio visuais 

01 Almoxarifado para acomodar as matérias pedagógicos 

01  Banheiros masculinos com 3 box e com acessibilidade no superior 

01 Banheiros femininos com 3 box e com acessibilidade no piso superior 

01 Banheiro masculino com 2 box e com acessibilidade 

01 Banheiro feminino com 2 box e com acessibilidade 

01  Sala para deposito de produto de limpeza 

01 Sala para orientadores socioeducativos 

01 Sala de uso múltiplo Reunião / Escuta 

01 Sala de limpeza/ apoio operacional. 

 

 

6.3-Vinculação Da Ação Com Orientações Do Plano Municipal De As-

sistência Social E Diretrizes Nacionais- Loas, Pnas, Suas, Tipificação Nacio-

nal, Protocolos De Gestão Integrada De Serviços, Benefícios De Transferên-

cia De Renda. 

 

O serviço Centro para Criança e Adolescente deverá estar em permanente 

articulação com o Centro de referência da Assistência Social- CRAS, objetivando 

a resolutividade das necessidades apresentadas pelos usuários e suas respecti-

vas famílias, além de mantê-lo informado mensalmente quanto ao número de va-

gas disponíveis para atendimento e complementação de metas. 

A implantação do Protocolo de Gestão Integrada é uma estratégia impor-

tante para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais apresentadas pelas famí-

lias em ação do CRAS na articulação com a rede Socioassistencial conveniada, 

que são: as condicionalidades; as famílias cujos membros são beneficiários do 

Benefício de Prestação Continuada- BPC Idoso ou Deficiente.  

Como ela se apresenta no serviço CCA  

O acompanhamento familiar consiste no desenvolvimento de intervenções 

desenvolvidas em serviços continuados, com objetivos estabelecidos, que possibi-
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lita à família o acesso a um espaço onde possa refletir sobre sua realidade, cons-

truir novos projetos de vida e transformar suas relações- sejam elas familiares ou 

comunitárias (BRASIL, 2009, p. 20). 

Ao realizar ações socioeducativas de atendimento as famílias em gestão 

integrada, que de acordo com o SUAS são as famílias prioritárias para o atendi-

mento simultâneo de benefícios e serviços, o CCA deverá pautar-se no conceito 

de atendimento utilizado no PAIF: 

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

bros, nas ações de acolhida, ações particularizadas, oficinas com famílias, ações 

comunitárias e encaminhamentos das famílias beneficiárias do Programa de 

Transferência de Renda Bolsa Família, em descumprimento ou não de condiciona-

lidades, famílias beneficiárias do PETI e as famílias com crianças beneficiárias do 

BPC.” (Orientações técnicas sobre o PAIF- vol. 2- MDS/2012) 

Cabe, ainda, ao gerente do CCA realizar a articulação com a rede de ser-

viços sociais do seu território para o acesso prioritário destas famílias, a fim de 

que o acesso não se restrinja apenas à política de assistência social, mas seja 

ampliado para as demais políticas sociais, como preconiza o SUAS. 

Fluxos e procedimentos 

Famílias Beneficiárias do PBF em descumprimento de condicionalidades: 

• Receber do CRAS listagem de beneficiários em situação de descum-

primento de condicionalidades residentes em seu território e identificar os usuá-

rios; 

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

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

• Realizar visita domiciliar quando ocorrer a ausência do usuário ao 

serviço por três dias consecutivos e sem justificativa, informando ao técnico do 

CRAS, supervisor do serviço, qual foi a vulnerabilidade identificada; 
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• Encaminhar ao técnico do CRAS, supervisor do serviço, o Relatório 

Mensal dos Usuários de Famílias Beneficiárias do PBF em Descumprimento de 

Condicionalidades, com informações sobre as famílias que foram orientadas e es-

tão sendo acompanhadas pelo CCA, até o segundo dia útil de cada mês, a fim de 

que o técnico supervisor realize o registro do acompanhamento no sistema SI-

CON. 

Famílias Beneficiárias do PETI (Programa de Erradicação ao Trabalho In-

fantil): 

O CCA deverá seguir os procedimentos estabelecidos no Plano de Ação 

para a Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil na Cidade de São Paulo – 

Protocolo IV (abril, 2011). Segundo este Plano de Ação, toda demanda do PETI 

será encaminhada pelo CRAS ao CCA, que deverá fazer a inclusão imediata da 

criança e/ou adolescente, uma vez que se trata de situação de risco social e pes-

soal. 

O CCA é o responsável pelo atendimento e acompanhamento de crian-

ça/adolescente em situação de trabalho infantil e sua família. Quando da ocorrên-

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

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

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

em seguida, comunicar ao técnico do CRAS, supervisor do serviço, sobre o ocor-

rido. 

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

IV, o serviço deverá fazer a pactuarão do Plano de Desenvolvimento Familiar com 

a família do usuário e validá-lo junto ao técnico do CRAS, supervisor do serviço e 

ainda: 

 

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

Protocolo PETI; 
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• Registrar as atividades socioeducativas com as crianças/adolescentes e 

suas famílias; 

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

la, saúde); 

• Encaminhar para o Técnico Supervisor do serviço as informações sobre a 

frequência e registro das atividades no Relatório Mensal dos Usuários de 

Famílias/PETI, até o segundo dia útil de cada mês; 

• Cabe ao técnico supervisor registrar no SISPETI a frequência mensal da 

criança e/ou adolescente inserido no serviço. 

 

BPC- Benefício de Prestação Continuada. 

As famílias que tenham filhos com deficiência, que estejam matriculados 

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

de troca de informações sobre o desempenho da criança/adolescente no CCA, na 

escola e nas atividades terapêuticas na área da saúde (quando ocorrer), a fim de 

subsidiar o trabalho de referência e contra referência e contrareferencias com as 

demais políticas públicas presentes no território. 

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

mantenha o cadastro do BPC sempre atualizado.  

Em síntese, a Gestão Integrada é uma importante estratégia para a supe-

ração e ou diminuição das vulnerabilidades sociais. Nesse sentido, o acompa-

nhamento das famílias em gestão integrada no CCA se constitui em ação privile-

giada para oportunizar o fortalecimento da função protetiva dessas famílias.  
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6.4-Forma De Acesso Dos Usuários E Controle Da Demanda Ofertada 

 

Demanda encaminhada e/ou validada pelo CRAS de abrangência, na pro-

porção de 60% do total de vagas pactuadas no termo de convênio e as organiza-

ções sociais conveniadas poderão fazer a inclusão de 40% dos usuários do seu 

território, conforme resolução CIT nº 07/2009. Será dada prioridade absoluta a in-

clusão de criança e adolescentes retirados da situação de trabalho infantil. 

Toda demanda que acessar diretamente o serviço através de procura es-

pontânea; encaminhamento da rede Socioassistencial, de outras políticas públi-

cas, por meio dos órgãos do sistema de garantia dos direitos, entre outros, deverá 

fazer sua inscrição e/ou matricula no serviço e ser encaminhada ao CRAS de 

abrangência para inclusão ou atualização dos dados das crianças e/ou adolescen-

tes e de sua família no CadÚnico. 

 

6.5- Metodologia A Ser Desenvolvida Na Acolhida E No Trabalho So-

cial De Modo A Evidenciar As Estratégias De Atuação Para Alcance Das Me-

tas. 

 

A metodologia aplicada tem como referencial o desenvolvimento pessoal e 

social dos usuários, no processo de crescimento, na direção e melhoria da quali-

dade das relações consigo mesmo, com o outro e com os grupos dos quais parti-

cipa, além de propor ações que fortaleçam os vínculos familiares e que propiciem 

a constituição de espaços de convivência. 

As ações oferecidas são planejadas de acordo com as Diretrizes Pedagó-

gicas e Sociais, em conformidade com LOAS Lei Orgânica da Assistência Social, 

ECA Estatuto da Criança e Adolescente, PLAS Plano de Assistência Social do 

Município de São Paulo, Norma Técnica dos Serviços Socioassistenciais/Proteção 

Básica e Cempec Centro de Estudo e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação 
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Comunitária./ Caderno de Orientação Técnicas sobre o serviço de Convivência e 

fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.  

As ações socioeducativas no abito da Assistência Social promovem 

aprendizagem de convivo social. A convivência social é um objetivo complexo 

porque envolve várias dimensões desenvolvimento do sentido coletivo, da auto-

nomia na vida, do acesso e o usufruto de serviços básico, do reconhecimento e 

participação na vida pública. 

 

Princípio da ação socioeducativa. 

Toda criança, adolescente e jovem pode e tem direito de aprender, inde-

pendentemente de seu ponto de partido, do repertorio e da trajetória já construí-

dos. 

Toda criança, adolescente e jovem deve participar, de acordo com seu ní-

vel de amadurecimento, do planejamento e da responsabilidade em relação ao 

projeto pedagógico coletivo e aprender a elaborar seu próprio projeto de desen-

volvimento pessoal e social. 

O aprendizado da convivência democrática exige investimento e aprimo-

ramento das práticas e dos profissionais, pois este aprendizado não é decorrência, 

mas foco do trabalho socioeducativo. 

A escolha e definição das atividades socioeducativas levam em conta a 

história sociocultural e as questões emergentes na comunidade e no mundo, a 

ampliação do repertorio e das oportunidades de aprendizagem das crianças e 

adolescentes, suas demandas e necessidades e os valores universais e democrá-

ticos. 

Para garantir efetividade ao trabalho é necessário articulação e integração 

aos processos educativos da escola formal oferecendo apoio a melhoria do de-

sempenho escolar e abertura para que as crianças vivenciem novas alternativas. 
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A participação das famílias será estimulada no sentido de, com elas, forta-

lecer valorizar e apoiar a educação escolar e o desenvolvimento integral de seus 

filhos, dando maior sentido e significado ao processo de aprendizagem. 

Oferecer espaços de acolhimento, dialogo e interação, discutindo com as 

crianças e adolescentes as situações desafiantes do cotidiano estimulando-os a 

buscar alternativas para as questões que se apresentam e oferecendo uma pre-

sença educativa continente e motivadora. 

Imprimir valores às ações cotidianas, rompendo com o caratê meramente 

utilitário de muitos dos aprendizados; é preciso responder a uma demanda silenci-

osa de crianças, adolescentes e jovens, porém persistente, de aprendizagens vol-

tadas à construção a ao anuncio de sentidos: busca da verdade, do bem, do belo, 

da ética. 

 

 Parâmetros das Ações Socioeducativas 

 

• Circunscrevem um campo de aprendizagens voltando à proteção so-

cial. Antecipam uma irresistível articulação multissensorial para concretizar prote-

ção e educação integral das crianças adolescentes da cidade de São Paulo. 

• Foram construídos num processo denso de participação dos técnicos 

das supervisões de Assistência Social, coordenadores de serviço socioeducativos 

para crianças, adolescentes e jovens técnicos da Secretaria Municipal de Assis-

tência e Desenvolvimento Social. 

• Definem o referencial normativo e regulador das ações socioeducati-

vas desenvolvidas junto ao grupo infanto-juvenil. 

• Oferece referencial conceitual e interventivo que se traduz em pa-

drões de qualidade almejados. Têm o propósito de orientar as práticas socioedu-

cativas desenvolvidas pelos serviços socioeducativos da cidade de São Paulo. 
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• Pressupõem e respeitam a diversidade cultural e econômica dos dife-

rentes grupos e territórios, ao mesmo tempo em que indicam pontos comuns que 

caracterizam o processo protetivo/educativo para todas as crianças e jovens. 

 

Eixo norteador dos parâmetros das ações Socioeducativas e os quatro Pi-

lares da Educação; 

o Aprender a conhecer (conceitual) 

o Aprender a fazer (procedimental) 

O Aprender a ser e a conviver (atitudinal) 

 

O serviço CCA Casa Dom Macário oferecerá aos usuários espaços de 

convivência, projetos pedagógicos, participações em cidadania (campanhas de 

saúde, educação, mobilização social entre outros), brincadeiras, festas, cultura e 

lazer. 

Os usuários desenvolverão a proposta pedagógica de acordo com o 

GRAS nos espaços de convivência onde passarão uma hora em cada, de acordo 

com o cronograma do dia, portanto cada turma passará por 3 atividades diferentes 

ao dia, completando o horário de permanência no serviço o usuário terá café e 

almoço.  

 

 

Espaços de convivência participação dos usuários: 

 

Espaço de Convivên-
cia 

Brinquedoteca 
 

Faixa etária de 6 a 10 
anos de idade. 

Atividades: brincadei-

Objetivos: 
Tem como objetivo ga-

rantir o direito de brincar 
como forma de sociali-

zação e interação com o 
mundo e o seu cotidiano 
Desenvolve atividades 

Exemplo de alguns mate-
riais que pertencem a este 

espaço. 
Carrinhos diversos, bone-
cos diversos, aviões, pos-
to de gasolina, miniaturas 

de bichinhos, bonecas, 
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ra de faz de conta, 
cantinhos com dife-
rentes brinquedos, 

simulando o cotidia-
no. 

 

que possibilitam a cri-
ança a explorar diferen-

tes materiais, dando 
sentido para uma me-
lhor compreensão do 
mundo em que vive; 

estimula a espontanei-
dade, criatividade, coo-
peração e a expressão 

de sentimentos. 
 

minicozinha, berços, lava-
dora, forno micro-ondas, 
fogão, talheres; brinque-
dos que representa dife-
rentes comidas (frutas, 
legumes entre outros); 

maquiagens, penteadeira, 
jogo de vídeo game, dife-
rentes fantasias, jogos de 
mini pebolim entre outros 
brinquedos. entre outros 

materiais que compõem o 
espaço de brinquedoteca 
Espaço com mesa, estan-

tes e cadeiras. 
 

Espaço de Convivên-
cia 

Artes I 
Faixa etária de 6 a 11 

anos de idade. 
Atividades com dife-
rentes tipos de pintu-
ra, recorte, colagem, 
modelagem e cons-
trução, reciclagem, 

trabalho com diferen-
tes tipos de papel, 
releituras de obras, 

confecção de paneis, 
cartazes entre outros. 

De acordo com a 
proposta do mês. 

 

Objetivos: 
Tem como objetivo fa-
vorecer condições para 
crianças e adolescentes 
que possam representar 
o mundo através do de-
senho; criar acesso a 
diferentes tipos de ex-
pressão artística para 
ampliar seu universo 

cultural 

Exemplo de alguns mate-
riais que pertencem a este 

espaço. 
tesouras, lápis de cor, giz 
de cera, diferentes papeis, 
diferentes colas, diferen-
tes tintas, estilete, gliter, 

massinhas, caixas de mdf, 
eva, vidros, pano de prato, 
lã, linhas, agulhas de cro-
chê, fitas de cetim, fitilho, 

canetas permanentes, 
apliques, telas de diferen-
tes tamanhos, cortadores 

de papeis, adesivos, cane-
tinhas, canetões, tecidos, 
rendas, entre outros; ma-

teriais alternativos 
s (garrafa pet, bandeja de 

isopor, caixa de leite, e 
latas) de Espaço com me-
sas cadeiras, armários e 

estantes 

Espaço de Convivên-
cia 

Objetivos: 
Tem como objetivo fa-

Exemplo de alguns mate-
riais que pertencem a este 
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Artes II 
Faixa etária de 12 a 

15 anos de idade 
Atividades com dife-
rentes tipos de pintu-
ra, recorte, colagem, 
modelagem e cons-
trução, reciclagem, 

trabalho com diferen-
tes tipos de papeis 
releitura de obras, 

pintura em madeira, 
em tecido, confecção 

de bijuteria, 
 

vorecer condições para 
crianças e adolescentes 
que possam representar 
o mundo através do de-
senho; criar acesso a 
diferentes tipos de ex-
pressão artística para 
ampliar seu universo 

cultural; garantir traba-
lhos manuais, valori-
zando a criatividade, 
sensibilidade e o con-
texto de cada um; esti-
mular o contato com 

obras de artes e seus 
produtores 

 

espaço. 
tesouras, lápis de cor, giz 
de cera, diferentes papeis, 
diferentes colas, diferen-
tes tintas, estilete, gliter, 
lantejoulas, acessórios 
para bijuteria, caixas de 

mdf, eva, vidros, pano de 
prato, lã, linhas, agulhas 
de crochê, fitas de cetim, 
fitilho, canetas permanen-
tes, apliques, telas de dife-
rentes tamanhos, cortado-
res de papeis, adesivos, 
canetinhas, canetões, te-
cidos, pano de prato, ren-
das, argila, entre outros ; 
materiais alternativos ( 
garrafa pet, bandeja de 

isopor, caixa de leite); Es-
paço com mesas cadeiras 

, armário e estantes 

Espaço de Convivên-
cia 

Apoio Pedagógico I 
Faixa etária de 6 a 11 

anos de idade. 
Atividades desenvol-
vidas: orientação a 
tarefa de casa, pes-
quisa, atividades lú-

dicas (jogos de racio-
cínio e brincadeiras) 

 

Tem como objetivo a 
realização de tarefas 

escolares, além de de-
senvolver atividades de 
aprendizagem cognitiva 
de forma lúdica facilita a 

disseminação dos co-
nhecimentos adquiridos, 
estimulando a troca de 
ideias e a intervenção 
de diferentes ações. 

 

Lápis de escrever, lápis de 
cor, tesoura, borracha, 
apontador, canetinhas, 

diferentes papeis, (cartoli-
nas, sulfite, canson, cre-
pom, color set, entre ou-
tros) jogos de raciocínio, 
(jogos de eva, jogos de 

quebra cabeça, caça pa-
lavras, etc.) 

Espaço com mesas, ca-
deiras, armário e estante. 

Espaço de Convivên-
cia 

Apoio Pedagógico II 
Faixa etária de 12 a 
15 anos de idade. 

Atividades desenvol-
vidas: orientação a 

Tem como objetivo a 
realização de tarefas 

escolares, além de de-
senvolver atividades de 
aprendizagem cognitiva 
de forma lúdica. Facilita 
a disseminação dos co-

Lápis de escrever, lápis de 
cor, tesoura, borracha, 
apontador, canetinhas, 
canetões, diferentes pa-
peis, (cartolinas, sulfite, 

canson, crepom, color set, 
vegetal, entre outros) jo-
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tarefa de casa, pes-
quisa, atividades lú-
dicas, desenvolvi-

mento de um projeto 
de vida visando sua 
participação no mun-
do globalizado, jogos 
de raciocínio e brin-

cadeiras). 
 

nhecimentos adquiridos, 
estimulando a troca de 
ideias e a intervenção 
de diferentes ações, 

despertar potencialida-
des dando ênfase a sua 

profissionalização de 
forma digna e cidadã 

gos de raciocínio, dicioná-
rios, 

Espaço com mesas, ca-
deiras armário. 

Espaço de Convivên-
cia 

Laboratório de Infor-
mática Educativa 

Todas as faixas etá-
rias. 

Atividades de pesqui-
sas, atividades com 
softwares e momen-

tos de navegação 
orientados. 

 

Tem como Objetivo de-
senvolver atividades 
que estimulem a pes-

quisa, o uso de softwa-
res educativos promove 
acesso à internet favo-

recendo a interação 
com o mundo globaliza-
do, possibilita a apropri-
ação da evolução tecno-
lógica; Além de ser um 
meio de comunicação 

com o mundo atual 
 

Exemplo de alguns mate-
riais que pertencem a este 

espaço. 
 

16 computadores com 
acesso à internet. 
Teclado e mouse. 

Espaço com mesas e ca-
deiras. 

 
Espaço de Convivên-
cia Espaço de Jogo-

teca 
Faixa etária de 12 a 
15 anos de idade. 

Atividades desenvol-
vidas acesso a jogos 
de tabuleiros, jogos 
de mesa, jogos de 

raciocínio 
vídeo game, 

 

 
Tem como objetivo de-
senvolver atividades 

que facilitem a sociali-
zação, a brincadeira em 

grupo com diferentes 
tipos de jogos. Promove 

diversos tipos de ex-
pressões, valores e sen-

timentos, vivenciando 
diferentes tipos de com-

portamento. 
 

Exemplo de alguns mate-
riais que pertencem a este 

espaço. 
Vido game ex box, vídeo 
game play 4, ping-pong, 

jogos de raciocínio, (cara- 
cara, banco imobiliário, 
xadrez, dama, resta um, 

cara-cara, detetive, domi-
no, entre outros) 

Jogos de videogame (fu-
tebol, Just dance) Espaço 

com cadeiras, armário, 
tapete e mesa de ping 

pong. 
 

Espaço de Convivên- Tem como eixo principal Exemplo de alguns mate-
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cia 
Esporte e Lazer 

Todas as faixas etá-
rias. 

 
Atividades desenvol-
vidas jogos coletivos, 
torneios, passeios, 
gincanas, aeróbica 
recreativa e brinca-

deiras dirigidas entre 
outras. 

 

o segmento de regras, o 
trabalho em equipe, a 

solidariedade, o limite e 
o senso crítico, também 
promove o espírito de 

competitividade saudá-
vel, estimula as poten-
cialidades, o respeito 

garantindo a prática es-
portiva como forma de 
manutenção da saúde 

física e mental. 
 

riais que pertencem a este 
espaço: 

Bola de futebol, vôlei, 
queima, handebol, bas-
quete, bandolê, corda, 

jogo de taco, rede, peteca, 
jogo de boliche, 

Espaço de quadra. 

Espaço de Convivên-
cia 

Cultura 
Todas as faixas etá-

rias. 
Atividades dinâmica 

de grupo, relaxamen-
to, roda de conversa, 
acesso a diferentes 
tipos de músicas, 

filmes e documentá-
rios. 

 

Tem como eixo principal 
o desenvolvimento da 
cidadania promovendo 

a convivência social 
(grupo de orientação) 
também desenvolve a 
linguagem musical ao 

contexto cultural. Ofere-
ce oportunidade da cri-
ança e adolescente vi-
venciarem e refletir so-
bre diversos tipos de 

músicas e ritmos. 
 

Exemplo de alguns mate-
riais que pertencem a este 

espaço: 
Televisão, dvd, 1 compu-

tador. 
Espaço livre de mesas e 

cadeiras. 

Espaço de Convivên-
cia 

Sala de leitura 
Atividades leitura de 
livros de livre esco-

lha, dia da leitura co-
letiva, baú da história, 
teatro de fantoche e 
dramatização de li-

vros 

Tem como eixo principal 
promover acesso a dife-
rentes tipos de literatu-
ra, incentivar o gosto 
pela leitura, desenvol-
vendo um vocabulário 
mais rico e proporcio-
nando um mundo ima-

ginário; 
Conhecer valores im-
portantes através de 

histórias e fabulas; Es-
paço onde se tem histó-

ria e se cria histórias 

Exemplo de alguns mate-
riais que pertencem a este 

espaço: 
Bonecos de fantoches, 

diferentes tipos de livros 
infantis e infanta juvenil, 

gibis e livros para pesqui-
sas. 

Espaço com mesa, cadei-
ra, tapete de eva, e puf. 
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Alimentação 
Café e almoço 

“O cardápio semanal 
deverá ser afixado 
em local visível.” 

 

Tem como eixo principal 
oferta uma alimentação 
balanceada em condi-

ções higiênico e sanitá-
rio adequado que aten-
dam ao conceito de se-
gurança alimentar e Nu-

tricional. O cardápio, 
conjunto de prepara-

ções culinárias deverá 
contemplar hábitos sau-

dável, respeitando as 
necessidades nutricio-

nais dos usuários. 

Refeitório: 
Mesas cadeiras de acordo 
com as necessidades dos 

usuários. 
 

 

Oficinas que serão ofertadas para os usuários. 

 

O serviço CCA para 450 usuários disponibilizará oficinas de: 

• Dança, Capoeira e teatro. 

As oficinas poderão sofrer algumas mudanças de acordo com as necessi-

dades e sugestões dos usuários em avaliação dos espaços. Objetivando assim a 

participação dos usuários no controle do Serviço prestado. 

 (Controle Social). 

 

Ações ofertadas que fazem parte da metodologia do trabalho: 

• Trabalho Social: 

o Acolhida e escuta; 

o Realização de entrevistas, visitas domiciliares; 

o Orientação e encaminhamentos; 

o Fortalecimento da função protetiva da família; 

o Desenvolvimento de ações de convívio familiar e comunitário; 
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o Identificação e encaminhamento das famílias que possuam 

perfil para inserção em programas de transferência de renda; 

o Mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; 

o Realização de grupos de convívio e fortalecimento de víncu-

los; 

o Mobilização para a cidadania; 

o Articulação com CRAS de referência; 

o Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários. 

 

• Trabalho Socioeducativo 

o Realização de trabalho com famílias, objetivando o fortaleci-

mento do grupo familiar; 

o Realização de atividades de convivência grupal; 

o Apropriação das famílias dos recursos do território; 

o Informação, comunicação e defesa dos direitos; 

o Desenvolvimento de ações e vivencias pautadas pelo respeito 

a si próprio e ao outros, fundamentadas em princípios éticos 

de justiça e cidadania; 

o Desenvolvimento de ações e experiências que possibilitem o 

desenvolvimento de potencialidades e ampliação do universo 

informacional e cultural; 

o Desenvolvimento de ações de convivência grupal; 

o Mediação de conflitos por meio de diálogos, compartilhando 

outros modos de pensar e agir. 

 

6.6- Forma De Monitoramento E Avaliação Dos Resultados 

 

Indicadores de Avaliação do serviço: 
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Fonte: declaração Mensal de execução do serviço: 

• Percentual de crianças de 6 a11 anos que abandonaram o serviço 

durante o trimestre 

Meta: Inferior a 10% 

• Percentual de crianças de 12 a 14 anos que abandonaram o serviço 

durante o trimestre 

Meta: Inferior 10% 

• Percentual médio de crianças e adolescentes com deficiência atendi-

dos durante os meses do trimestre 

Meta: 10% ou mais 

• Percentual de crianças e adolescentes beneficiários de bolsa PETI, 

encaminhados pelo CRAS, inseridos no serviço durante o trimestre- 

 Meta 100%; 

• Percentual médio de famílias de crianças e/ou adolescentes que par-

ticipam do trabalho com famílias no trimestre 

 Meta: 80% ou mais 

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

cumpriram condicionalidades do Programa de Transferência durante o trimestre 

Meta: 0% 

 

6.7- Demonstração De Metodologia Do Trabalho Com Famílias 

 

Esta dimensão deverá possibilitar o desenvolvimento de autonomia indivi-

dual de cada família, propiciar e fortalecer o convivo ou vivencia familiar e garantir 

o acesso às redes setoriais e socioassistenciais. Apresenta três eixos norteadores: 

Atividades individualizadas; 

Atividades realizadas individualmente com cada família, visando à supera-

ção das vulnerabilidades identificadas e o fortalecimento de sua função protetiva. 
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A organização da grade de atividades com as famílias deve prever: acolhida e es-

cuta; visita domiciliar; orientação e encaminhamento ao CRAS e a outras políticas 

públicas; elaboração do Plano de Desenvolvimento Familiar (PDF); elaboração de 

relatórios; manutenção de prontuários e registro de informações de gestão, defini-

dos pela SMADS. 

Reunião socioeducativas com as famílias dos usuários; 

As atividades de trabalho social coletivas deverão ser realizadas com as 

famílias usuárias com o objetivo de fortalecer os vínculos afetivos e solidários, por 

meio da discussão de temas de interesse das famílias, apresentação e avaliação 

do trabalho realizado com as crianças e os adolescentes. 

Reunião socioeducativas com as famílias de crianças e adolescentes reti-

rados do trabalho infantil (PETI) e famílias em descumprimento de condicionalida-

des. 

Reuniões realizadas com as famílias dos usuários do serviço, visando a 

compreensão das condicionalidades do programa Bolsa- Família e do Programa 

PETI, enquanto direito de cidadania, tanto para o acesso quanto para a perma-

nência na rede de serviços das políticas públicas de saúde, educação e assistên-

cia social.  

Metas 

• Organizar, com dias e horários, o atendimento de escuta, orientações 

e encaminhamento, para as famílias do serviço. 

• Realizar reunião mensal comas famílias dos usuários.  

• Realizar reunião socioeducativa mensal para as famílias de crianças 

e adolescentes retirados do trabalho infantil PETI) e famílias em descumprimento 

de condicionalidades. 

• Pactuar o Plano de desenvolvimento Familiar (PDF) para as famílias 

de crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil PETI) e valida-lo com o 
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técnico do CRAS, supervisor do serviço, conforme Plano de Ação para PETI na 

cidade de São Paulo- abril /2011. 

• Registrar as atividades coletivas com as famílias de crianças e ado-

lescentes retirados do trabalho infantil (PETI) no instrumental indicado no Plano de 

ação para o PETI na cidade de São Paulo abril/2011. 

 

Trabalho com Família: 

• Encontro dos funcionários deste serviço com as famílias, a fim de 

que todos se conheçam; 

• Reunião com as famílias com equipe técnica e orientadores momen-

tos para que os familiares possam ter conhecimento sobre atividades desenvolvi-

das com a criança e ao adolescente e debater com orientador e equipe técnica 

sobre o desenvolvimento de seus filhos; 

• Acolhida e escuta porta aberta para as famílias (momento espontâ-

neo de procura); 

• Encaminhamentos sempre de acordo com as necessidades apresen-

tadas e tem por objetivo a promoção do acesso aos direitos e a conquista da cida-

dania; 

• Oficinas que potencializem diferentes habilidades; 

• Confraternização e encontros entre famílias e serviço, (ex: datas co-

memorativas, participação de campanhas, exposições dos trabalhos realizados, 

eventos); 

• Palestras informativas sobre assuntos atuais e de necessidades fa-

miliar (ex: informações sobre comportamentos, saúde, educação, direitos entre 

outras) temas que favoreçam a melhoria da qualidade de vida; 

• Conhecimento e acompanhamento da realidade dos usuários atendi-

dos (visita domiciliar). 
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6.8- Demonstração De Conhecimento E Capacidade De Articulação 

Com Serviços Da Rede Socioassistencial Local e Políticas Setoriais, No Âm-

bito Territorial 

 

O serviço centro para Criança e Adolescente deverá estar em permanente 

articulação com o Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, objetivando 

a resolutividade das necessidades apresentadas pelos usuários e suas respecti-

vas famílias, além de mantê-los informados mensalmente quanto ao número de 

vagas disponíveis para atendimento e complementação de metas. 

Metodologia; 

• Articulação com outros Centros para Criança e Adolescente a fim de 

intercambio cultual e esportivo, utilizando os espaços do próprio serviços ou de 

lugares que o distrito oferece como: Parque da Vila Guilherme-Trote ou CE Tomaz 

Mazzoni Clube; 

• Articulação com a saúde, a fim de encaminhar usuários e famílias 

que se encontram em fragilidades ou doentes, também, para participação de cam-

panhas de alertas, palestras e oficinas. O distrito oferece a UBS Parque Novo 

Mundo I e a UBS Jardim Japão, AME Psiquiatria Vila Maria, Hospital Vereador 

Jose Storopolli, Hospital Nipo Social, CAPS Infantil/ Centro de Atenção Psicosso-

cial AME- Ambulatório Médico de especialidades Maria Zélia, Pronto Socorro Mu-

nicipal Vila Maria Baixa. 

• Articulação com o Conselho Tutelar Vila Maria a fim de busca ajuda, 

informações para sanar possíveis problemas com violações de direitos das crian-

ças, adolescentes e famílias. 

• Integração com a rede de escolas públicas, acompanhamento dos 

usuários, recolocação no ambiente escolar a fim de evitar o abandono intelectual 

(escolas públicas mais próximas do serviço Escola Estadual Senador Paulo Egy-

dio de Oliveira carvalho, escola estadual Ministro Horácio Lafer, Escola Estadual 
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Professora Florinda Cardoso, Escola estadual João Vieira de Almeida, Escola Mu-

nicipal de Ensino Fundamental Coronel Ary Gomes, Escola municipal Coronel 

Romão Gomes, entre outras. 

• Encaminhamento para o CRAS, recebimento (referência e contra re-

ferência) e o recebimento do mesmo sempre que necessário, para sanar tirar pos-

síveis duvidas de gestão e benefício ou outros benefícios ofertados pelo CRAS, 

recebimento do mesmo (demanda). 

• Articulação com a rede no entorno / empresas e comerciantes a fim 

de buscar parcerias que auxiliam na sustentabilidade da fundação e seus serviços 

sociais.  (ex: Crossfox Elétrica, doação de brinquedos usados, armários, monitores 

de computadores, Casa pernambucanas com doação de roupas e cobertores,) 

• Encaminhamentos específicos para grupos do bairro. (isso se dará 

para famílias ou usuários que necessita de orientação mais específica no trata-

mento de alcoolismo. (AA Alcoólicos Anônimos) igrejas (Candelária) posto de saú-

de e AME; 

• Articulação com outros serviços da rede como CJ e CEDESP a fim 

de encaminhar adolescentes para capacitação profissionalizante, fazendo assim 

uma ponte no acolhimento. Também encaminhamos as famílias para cursos afins 

de uma colocação no mercado de trabalho visando a autonomia da família 

• Articulação com SASF- Serviço de Assistência Social à família e 

CCinter- Parque Novo Mundo Centro de Convivência Intergeracional visando uma 

integração de acompanhamento da família como um todo.  

• Articulação com CRESAN Centro de Referência em Segurança Ali-

mentar e Nutricional a fim de buscar parceria para participação em palestras e ofi-

cinas para os colaboradores do serviço, visando assim uma aprendizagem perma-

nente no que respeito a uma alimentação saudável. (esse órgão fica junto com o 

Banco de Alimentos Vila Maria). 
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6.9- Detalhamento Dos Recursos Humanos Na Gestão do Serviço 

Tendo Como Referência O Quadro De Funcionário Estabelecido Na Portaria 

De Tificação Dos Serviços Editada Pela SMADS, Quanto A Profissionais E 

Suas Quantidades 

 

Quadro de Recursos Humanos 

 

Função Carga horária semanal Número 

Gerente de Serviço II 40h 01 

Assistente técnico II 40h 
1 preferencialmente as-
sistente social para tra-

balhar as famílias 

Auxiliar administrativo 40h 
1 para serviços com ca-
pacidade a partir de 180 

usuários 

Orientador socioedu-
cativo 

20/40h de acordo com o 
número total e a composi-
ção de grupos de usuários 

1 para cada 30 usuário 
 

Cozinheiro 40h 1 

Agente Operacional 

20/40h de acordo com o 
número total e a composi-
ção de grupos de usuá-

rios. 

2 para cada 60 usuários 
sendo um para a cozinha 

Oficineiro 
De acordo com a capaci-
dade de vagas conforme 

quadro abaixo 

De acordo com a pro-
gramação estabelecida 

 

Quadro de Oficinas 

Vagas Horas Oficinas mensal 

De 60 a 119 8h 

De 120 a 179 16h 

De 180 a 239 24h 

Acima de 240 32h 
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6.9.1- Especificar No Quadro De recursos Humanos A Formação De 

Cada Profissional, Bem Como, A Carga Horaria, Habilidades, Atribuições E 

Competências. 

 

FUNÇÃO FORMAÇÃO HABILIDADES 

 Gerente de 
Serviço II 

Nível Superior 
Completo 

Experiência de atuação ou gestão de pro-
gramas, projetos ou serviços socioassis-
tenciais voltados à área da criança e ado-
lescentes, com prioridade no âmbito da 
política da Assistência Social. 

ATRIBUIÇÃO 

• Coordenar a elaboração do planejamento semestral e sua execução mensal 
em conjunto com a equipe técnica, levando em conta a legislação vigente e as ne-
cessidades dos usuários do serviço e de sua família; 

• Organizar e monitorar as atividades conforme planejamento; 

• Articular com o CRAS à inclusão/matricula/desligamento das crian-
ças/adolescentes no serviço (conforme as formas de acesso estabelecidas na por-
taria 46/SMADS/2010); 

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

• Monitorar os encaminhamentos à rede Socioassistencial e demais serviços 
públicos; 

• Articular com o CRAS/CREAS e demais serviços da rede Socioassistencial 
visando a qualificação dos encaminhamentos da criança/adolescentes/família; 

• Promover articulações e parcerias com a rede sociais presentes no territó-
rio; 

• Responsabilizar-se pela gestão administrativa que compreende os instru-
mentais de controle técnicos e financeiros, documentação legal pertinente a pres-
tação do serviço, relatório mensal de usuário de família e em descumprimento de 
condicionalidade PETI e BPC; 

• Requisitar a organização social o material e/ou equipamentos necessários 
para o desenvolvimento do trabalho; 

• Administrar a distribuição do material de escritório, do material pedagógica, 
de limpeza e alimentação; 

• Participar do processo seletivo dos funcionários, com o acompanhamento 
da supervisão técnica; 
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• Avaliar o desempenho dos funcionários; 

• Promover reuniões de avaliações de atividades, em conjunto com a equipe 
técnica para manutenção ou redirecionamento delas; 

• Receber, avaliar e encaminhar sugestões dos usuários sobre as atividades 
do serviço, emitir relatórios quando solicitado; 

• Encaminhar a DEMES e o relatório mensal das ações desenvolvida para o 
supervisor técnico do CRAS; 

• Apresentar, mensalmente, os comprovantes fiscais de prestação de com-
pras e a DESP para as SAS/UPC; 

• Trimestralmente, apresentar a DEGREF e elaborar com a equipe técnica do 
CRAS o cronograma de visitas domiciliares para inclusão das crianças e adoles-
centes no serviço e/ou em situação que se fizer necessário; 

• Planejar, em conjunto com os profissionais da cozinha, a execução do car-
dápio, conforme a normatização de SMADS. 

 

FUNÇÃO FORMAÇÃO HABILIDADES 

 01 Assistente 
Técnico II 

Nível Superior, 
preferencialmente 
com formação em 
Serviço Social 

Habilidade em desenvolvimento do trabalho 
com famílias, com conhecimento e/ou ex-
periência comprovada na área da infância e 
adolescência.  

ATRIBUIÇÃO 

• Participar da elaboração do planejamento semestral e mensal levando em 
conta a legislação vigente e as necessidades dos usuários do serviço; 

• Registrar as atividades relacionadas à sua atuação; 

• Participar da elaboração de cronograma de realização de visitas domicilia-
res, para inclusão das crianças e adolescentes no serviço, para as famílias benefi-
ciarias do PBF que não estão cumprindo com a condicionalidade ou em outras 
situações que fizerem necessárias; 

• Encaminhar ao Técnico Supervisor do CRAS, até o segundo dia útil do mês 
o Relatório Mensal dos usuários de famílias beneficiarias do PBF em descumpri-
mento de condicionalidades; 

• Realizar entrevista com famílias de crianças e adolescentes e avaliar a pos-
sibilidade da inclusão nos Programas de Transferência de Renda; 

• Realizar visitas domiciliares às crianças/adolescentes/ famílias, quando ne-
cessário; 

• Elaborar relatórios, quando houver abandono ou afastamento do usuário do 
CCA; 
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FUNÇÃO FORMAÇÃO HABILIDADES 

 01 Auxiliar Ad-
ministrativo 

Ensino Médio Habilidades em rotinas administrativas e 
domínio sobre ferramentas de automação 
de escritório. Imprescindível conhecimento 
em informática; Word, Excel, Windows e 
internet. 

ATRIBUIÇÃO 

• Auxiliar na organização dos documentos que compõem o processo de pres-
tação de contas do serviço; 

• Auxiliar na sistematização mensal dos dados de atendimento; 

• Auxiliar na atualização e organização dos documentos do serviço e dos 

• Orientar e encaminhar para o CRAS, rede Socioassistencial e demais servi-
ço público as crianças, adolescentes e/ou seus familiares; 

• Informar e discutir com os usuários e suas famílias os direitos socioassis-
tenciais e o estatuto da Criança e Adolescente-ECA sensibilizando-os para a iden-
tificação de situação de risco; 

• Realizar mensalmente reunião com os familiares das crianças e adolescen-
tes para discussão de temas relevantes; 

• Orientar, encaminhar e auxiliar na obtenção de documentos quando neces-
sários; 

• Acolher, identificar, elaborar e encaminhar relatórios para o CRAS/CREAS 
sobre situações de risco, suspeita de violência, abandono, maus-tratos, negligen-
cias, abuso sexual contra a criança/ adolescente, consumo de drogas e gravidez; 

• Discutir em reuniões da equipe técnica os casos que necessitem providên-
cias; 

• Pesquisar e visitar os recursos socioassistenciais e demais políticas públi-
cas do território; 

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

• Elaborar controle diário e mensal das atividades sociais e grupais que de-
senvolve; 

• Responsabilizar-se pela referência e contrareferencias no atendimento dos 
usuários; 

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

• Participar de reuniões de avaliação das atividades (para manutenção ou 
redirecionamento das mesmas); 

• Substituir o gerente do serviço quando designado por este. 
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prontuários dos usuários; 

• Auxiliar na atualização da agenda das atividades e da equipe técnica e dos 
prontuários dos usuários; 

• Auxiliar no controle e distribuição do material de escritório e do material pe-
dagógico; 

• Auxiliar na alimentação do banco de dados disponibilizados por SMADS; 

• Auxiliar no preenchimento dos instrumentais, a partir de dados fornecidos 
pelo gerente e equipe técnica, de controles técnicos e financeiros: DEMES, DESP, 
DEGREF, CRAS, declaração de férias Coletivas, frequência de funcionários, pron-
tuário do usuário, Registro da frequência mensal dos usuários; 

• Participar das reuniões com o gerente e equipe técnica. 

 

FUNÇÃO FORMAÇÃO HABILIDADES 

Orientador  

Socioeducativo 

Ensino Médio  Experiência comprovada na área crian-
ça/adolescente, em programas ou projetos 
sociais prioritariamente, no âmbito da Política 
de Assistência social. 

ATRIBUIÇÃO 

• Orientar e acompanhar os usuários de acordo com a programação e orienta-
ção técnica estabelecida; 

• Participar do planejamento, implantação e execução das atividades do servi-
ço; 

• Zelar pela ordem das salas e do material utilizado nas atividades socioedu-
cativas; 

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

• Informar ao gerente/assistente técnico sobre situações que indiquem altera-
ção no comportamento dos usuários como: suspeita de violência, abandono, maus 
tratos, negligencia e abuso sexual, consumo de drogas e gravidez; 

• Receber e encaminhar ao gerente sugestões dos usuários sobre as ativida-
des do serviço; 

• Participar de atividades de capacitação, planejamento, sistematização e ava-
liação em conjunto com a equipe técnica; 

• Auxiliar na organização e coordenação das atividades socioeducativas, obje-
tivando promover e qualificar o convívio social entre os usuários e sua convivência 
comunitária. 
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FUNÇÃO FORMAÇÃO HABILIDADES 

 01 Cozinheiro Ensino funda-
mental 

Preferencialmente experiência comprovada na 
área. 

ATRIBUIÇÃO 

• Organizar e controlar todas as ações pertinentes à elaboração das refeições, 
em acordo a legislação vigente e sob a supervisão do gerente. 

• Distribuir as tarefas referentes ao pré-preparo e preparo das refeições entre 
seus auxiliares; 

• Realizar a preparação das refeições, segundo o cardápio planejado a partir 
do esquema alimentar proposto por SMADS; 

• Trabalhar adequadamente com materiais e os equipamentos mantendo-os 
sempre em boas condições de uso; 

• Manter a organização, o armazenamento, o controle, a higiene da cozinha e 
das dependências em geral; 

• Participar do planejamento/ avaliação das atividades socioeducativas na 
perspectiva de elaboração de um cardápio, balanceado e norteador por parâmetros 
técnicos nutricionais, contemple a participação das crianças e adolescentes nesta 
ação. 
 

 

FUNÇÃO FORMAÇÃO HABILIDADES 

Agente Opera-
cional 

Alfabetizado Limpeza Geral 

ATRIBUIÇÃO 

• Auxiliar o cozinheiro na elaboração do cardápio do dia; 

• Executar as tarefas de pré-preparo de refeições a ele designadas; 

• Executar e manter a higiene, limpeza e arrumação dos ambientes relaciona-
dos a cozinha, tais como refeitório e despensa entre outros; 

• Trabalhar adequadamente com materiais e os equipamentos e mantendo-os 
sempre em boas condições de uso; 

• Envolver-se nas atividades socioeducativa relacionadas a essa temática. 
Atribuições na limpeza Geral 

• Executar e manter serviços de higienização, limpeza e arrumação nos ambi-
entes do serviço; 

• Zelar e vigiar o espaço físico do serviço, quando necessário. 
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FUNÇÃO FORMAÇÃO HABILIDADES 

  Oficineiro Ensino Médio ou 
superior 

Habilidades e conhecimentos específicos, ob-
tidos ou não via educação formal, que possam 
ser usados em formato de oficinas; com expe-
riência comprovada de no mínimo 1 ano em 
programas ou projeto sociais. 

ATRIBUIÇÃO 

• Elaborar material com informações sobre a oficina a ser oferecida, detalhan-
do os objetivos e metodologias a serem utilizadas; 

• Desenvolver a oficina de forma adequada ao segmento atendido pelo servi-
ço; 

• Organizar o espaço antes e após a atividade; 

• Avaliar as atividades com os usuários’ e equipe técnica; 

• Elaborar relatório sobre os resultados das oficinas, para avaliação e aperfei-
çoamento. 
 

 

6.9.2- Especificar A Distribuição Dos Profissionais Para A Operacio-

nalização E Gestão Do Serviço Para Garantia Dos Resultados E Metas Pro-

posta 

 

O Serviço contará com o seguinte quadro de funcionário para o acolhi-

mento das Crianças e Adolescentes. 

(De acordo com a planilha Referencial de Composição dos Custos do ser-

viço) 

 

Cargos Quantidades 

Gerente de Serviço II  40h 1 

Assistente Técnico II 40h 1 

Auxiliar administrativo 40h 1 

Orientador Socioeducativos 40h 7 
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Orientadores Socioeducativos 20h 1 

Cozinheiro 40h 1 

Agente Operacional 40h 7 

Agente Operacional 20h 1 

total 20 

 

7- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA 

7.1- Descrição De Receitas Expressa Pelo Valor Da Parceria (De 

Acordo Com A Planilha Refecia De Custo Dos Serviços Elaborada Pela 

SMADS) 

 

Valor para organização com isenção R$ 115.212,78 

 

Valor Mensal Valor Anual Valor Total da Parceria 

R$ 115.212,78 R$ 1.382.553,36 R$ 6.912.766,80 

 

 

7.2- Descrição De Despesas Do Custos Diretos E Indiretos (Valor Total 

Das Parecia Deve Ser De Acordo Com A Planilha Referencial De Custo Dos Ser-

viços Elaborada Pela SMADS 

 

DEMONSTRATIVO DE CUSTO DO SERVIÇO 

  

SAS Vila Maria/ Vila Guilherme MG 

TIPOLOGIA 
SCFV-Centro para Criança de 06 a 12 anos e Centro 
para Adolescente de 12 a 14 anos e 11 meses.  

NOME FANTASIA  Casa Dom Macário  

EDITAL  183/SMADS/2017 

Nº PROCESSO  6024.2017/0003156-0 

Nº TERMO DE COLABORAÇÃO   

  

RECEITAS 
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VALOR MENSAL DE DESEMBOLSO DA 
PARCERIA R$ 115.212,78  

VALOR DE CONTRAPARTIDA EM BENS  R$ 283.676,00 

VALOR EM CONTRAPARTIDA EM SERVIÇO  0 

VALOR EM CONTRAPARTIDA EM RECUR-
SOS FINANCEIROS  0 

TOTAL R$ 398.888,78 

  

DESPESAS 

  

CUSTOS DIRETOS 

CATEGORIA VALOR 

I - RECURSOS HUMA-
NOS 34.564,29  

II - ENCARGOS SOCIAIS 10.281,43 

III - IMOVEIS 8.285,71 

IV - DEMAIS DESPESAS 
PERTINENTES 61.127,35 

TOTAL 114.258,78 

  

CUSTOS INDIRE-
TOS 

CATEGORIA VALOR 

SERVIÇOS DE CONTA-
BILIDADES  954,00 

    

    

    

    

TOTAL 954,00 

  

CUSTOS DIRETOS 114.258,78 

CUSTOS INDIRETOS 954,00 

TOTAL DE DESPESAS 115.212,78 
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DESCRIÇÃO DOS ITENS DE DESPESAS 

  

CUSTOS DIRETOS 

  

CATEGORIA I - RECURSOS HUMANOS (DESCREVER TODOS OS TRABALHOS 
DIRETOS) 

  

CARGOS TURNO CARGA H. 
SALARIO 
BASE 

TOTAL REMUNERA-
ÇÃO 

 (Gestão) Gerente 
de Serviço Integral 40h  4.379,42 4.379,42 

 Técnico Integral  40h   2.435,75 2.435,75  

 Auxiliar administra-
tivo Integral  40h   2.435,75 2.435,75  

Trabalho Social/ 
Técnico Integral 40h 1.710,80 1.710,80 

Trabalho Social/ 
Técnico Integral 40h 1.710,80 1.710,80 

Trabalho Social/ 
Técnico Integral 40h 1.710,80 1.710,80 

Trabalho Social/ 
Técnico Integral 40h 1.710,80 1.710,80 

Trabalho Social/ 
Técnico Integral 40h 1.710,80 1.710,80 

Trabalho Social/ 
Técnico Integral 40h 1.710,80 1.710,80 

Trabalho Social/ 
Técnico Integral 40h 1.710,80 1.710,80 

Trabalho Social/ 
Técnico 

Meio Perí-
odo 20h 855,40 855,40 

Cozinheira Integral 40h 1456,54 1.456,54 

Apoio Operacional Integral 40h 1190,11 1.190,11 

Apoio Operacional Integral 40h 1190,11 1.190,11 

Apoio Operacional Integral 40h 1190,11 1.190,11 

Apoio Operacional Integral 40h 1190,11 1.190,11 

Apoio Operacional Integral 40h 1190,11 1.190,11 

Apoio Operacional Integral 40h 1190,11 1.190,11 

Apoio Operacional Integral 40h 1190,11 1.190,11 

Apoio Operacional 
Meio Perí-
odo 20h 595,06 595,06 

TOTAL 32.464,29 

  

Horas Oficinas  2.100,00 
 

TOTAL                                                                                           34.564,29 
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CATEGORIA II - ENCARGOS SOCIAIS (DESCREVER) 

  

ENCARGO ALIQUOTA VALOR 

FGTS  8% 2.597,14 

Vale Transporte 2,10 681,75 

FUNDO PROVISIONADO  21,57% 7.002,54 

      

TOTAL 10.281,43 

  

CATEGORIA III - IMÓVEIS (DESCREVER VALOR MENSAL) 

  

ITEM VALOR TOTAL 

CONCESSIONÁRIAS  8.285,71 

ALUGUEL  0 

IPTU = VALOR MENSAL SENDO (VALOR TOTAL DIVIDIDO 
POR 12  0 

TOTAL 8.285,71 

  

CATEGORIA IV - DEMAIS DESPESAS (DESCREVER DE ACORDO COM OS ITENS 
PREVISTOS PARA A TIPOLOGIA) 

  

ITEM VALOR TOTAL 

 Alimentação 48.210,09 

Material para o trabalho socioeducativo e pedagógico 6.798,73 

Outras Despesas 6.118,53 

TOTAL 61.127,35 

PARA OS ELEMENTOS DESPESA: "OUTRAS DESPESAS" (DESCREVER DE 
ACORDO COM PREVISTO NAS NORMAS LEGAIS VIGENTES) 

ITEM VALOR TOTAL 

  

Material de escritório e expediente 1.297,23 

Higiene e limpeza 3.100,00 

Reparo e manutenção do imóvel 1.721,30 

    

  

  

CUSTOS INDIRETOS 

  

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL 

SERVIÇO DE CONTABILIDADE  954,00 
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7.3- Quadro Resumo De Aplicação Dos Recursos Financeiros 

 
RECEITAS 

DESPESAS 

Valor Mensal de de-
sembolso da Parceria 
 

R$ 115.212,78 Custos Diretos R$114.258,78 

Contrapartidas em 
bens 
 

R$ 283.676,00 Custos Indiretos R$ 954,00 

Contrapartidas em ser-
viços 
 

 VALOR TOTAL R$115.212,78 

Contrapartidas em re-
cursos 
Financeiros 
 

   

 

7.4- Descrição De Rateios De Despesas (De Acordo Com O Plano De 

Trabalho Apresentado) 

Descrição da 
Despesa 

SAS en-
volvidas 

Serviços 
Envolvidos 

Valor 
Rateado 

Memória 
de 

Cálculo 
do rateio 

Companhia de 
Saneamento 
Básico do Esta-
do de São Pau-
lo- SABESP 

Vila Maria/ 
Vila Gui-
lherme 

CEDESP/CCA/ 
CJ 

5.058,54 45% 

AES ELETRO-
PAULO 

Vila Ma-
ria/Vila 
Guilherme 

CEDESP/CCA/CJ 2.306,84 45% 

CIA. Ultragaz S. 
A 

Vila Maria/ 
Vila Gui-
lherme 

CEDESP/CCA/CJ R$ 
1.007,69 

45% 

FGTS Vila Maria/ 
Vila Gui-
lherme 

CEDESP/CCA/CJ 2.597,14 R$19.069,81 
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7.5 Descrição De Aplicação Da Verba De Implantação (De Acordo Com 

O Plano De Trabalho Apresentado) 

7.5.1 Valor solicitado: R$ ____________________________ 

7.5.2 Descrição das despesas: 

Descrição da Despesa Valor unitário Valor Total 

   

   

   

TOTAL  

 

A Fundação Lar de São Bento não irá solicitar a verba de implanta-

ção. 

 

7.6 Previsão De Valor Mensal Para Pagamentos De Despesas Por Im-

possibilidade De Pagamento Por Operações Bancárias Eletrônicas: 

7.6.1 ( ) em espécie no valor máximo mensal de r$ __________ () 

7.6.2 ( ) em cheques nos termos do § 4º do artigo 63 da portaria 

55/SMADS/2017. 

8 – CONTRAPARTIDAS (SE HOUVER) 

 

8.1. Contrapartidas em bens 

 

COZINHA 

Descrição de cada 
item 

Unidade de medi-
da 

Quantidade 
Valor unitá-

rio 
Valor total 

Forno da marca Te-
desco 

20 assadeiras 1 R$ 4.250,00 R$ 4.250,00 

Caldeirão Inox  500 litros a gás 2 R$ 6.500,00 
R$ 

13.000,00 
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Carrinho armário 
inox 

15 bandejas 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

Fogão industrial 
06 bocas de 40X40 

com forno 
1 R$ 800,00 R$ 800,00 

Liquidificador indus-
trial Skymsen inox 

25 litros 2 R$ 1.300,00 R$ 2.600,00 

Cortador de frios da 
marca Filizola 

Semi-industrial 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 

Balança digital triun-
fo 300kg 

300 quilos 1 R$ 320,00 R$ 320,00 

Freezer vertical Me-
talfrio 

400 litros 2 R$ 1.800,00 R$ 3.600,00 

Geladeira com free-
zer e dispenser na 

porta 
 Electrolux 

DW50X 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

Freezer vertical  154 litros 1 R$ 480,00 R$ 480,00 

Geladeira de inox 
kofisa 

06 portas 2 R$ 2.200,00 R$ 4.400,00 

Self service buffet de 
bancada industrial 
térmicos quentes 

elétricos 

05 cubas funda 1 R$ 3.620,00 R$ 3.620,00 

Panela de Pressão 35 litros 5 R$ 600,00 R$ 3.000,00 

Micro-ondas Electro-
lux 

25 litros 1 R$ 360,00 R$ 360,00 

Batedeira semi-
industrial 

10 litros 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

Cortador picador de 
legumes grande com 

tripé 

TAMANHO 
GRANDE 

2 R$ 80,00 R$ 160,00 

TOTAL 
R$ 

42.890,00 

 

 

 

 



FUNDAÇÃO LAR DE SÃO BENTO 

Casa Dom Macário 
CNPJ 60.419.637/0001-49 

 

Rua Amambaí, 1.415 – Vila Maria – São Paulo – SP – CEP: 02115-002 – Tel./Fax: (0xx11) 2954-2547. 

Site: www.casadommacario.org.br  e-mail: flsbad@casadommacario.org.br 
     

 

Decreto Federal: 57.415 de 13/12/65 

Utilidade Pública Decreto Estadual: 6.127 de 26/06/61 
 Decreto Municipal: 8.373 de 27/08/69 

 

 

67 

 

REFEITÓRIO 

Descrição de cada item 
Unidade de me-

dida 
Quantidade 

Valor uni-
tário 

Valor total 

Monitor Tandberg  55 Polegadas 2 
R$ 

10.000,00 
R$ 

20.000,00 

Ventilador De Parede Tron 
60cm 127/220v 

250w 
6 R$ 150,00 R$ 900,00 

Amplificador Receiver gradi-
ente 

1450 w 1 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 

Caixa de som 45 w 4 R$ 200,00 R$ 800,00 

Mesa de madeira com formi-
ca 

2m X 40LX72h 25 R$1.500,00 37.500,00 

Cadeira plásticas branca  44cmX 72hx55L 200 R$25,00 5.000,00 

TOTAL 
R$ 

65.950,00 

 
    

Espaços de Convivência/ Quadra 

Descrição de cada item 
Unidade de me-

dida 
Quantidade 

Valor uni-
tário 

Valor total 

Caixa amplificadora LX40 480w 1 R$ 400,00 R$ 400,00 

Caixa áudio LX40 LX 40 w 1 R$ 220,00 R$ 220,00 

Gabinete de computador 
Configuração di-

versas 
25 R$ 800,00 

R$ 
20.000,00 

Impressora hp modelo 8620 1 R$ 1.960,00 R$ 1.960,00 

Impressora hp modelo 2050 1 R$ 200,00 R$ 200,00 

Microfone Karsect  
sem fio com 02 

peças 
1 R$ 250,00 R$ 250,00 

Monitor de computador 
15 polegadas e 17 

polegadas 
25 R$ 300,00 R$ 7.500,00 

Play station Sony modelo 04 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

Play station Sony modelo 02 1 R$ 300,00 R$ 300,00 

Tv CCE 50 Polegadas 2 R$ 1.800,00 R$ 3.600,00 
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Tv Philco 46 Polegadas 1 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 

Tv Samsung 46 Polegadas 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 

Ventilador De Parede Tron 
Ventilador De Parede 

60cm 127/220v 
250w 

10 R$ 150,00 R$ 1.500,00 

Mesa de madeira com formi-
ca 

2m X 40LX65h 8 R$1.300,00 R$10400,00 

Mesa de madeira com formi-
ca 

2m X 40LX72h 12 R$1.500,00 R$18.000,00 

Cadeira plásticas branca  44cmX 72hx55L 140 25,00 R$3.500,00 

Cadeira escolar adulto de 
madeira e ferro 

Medida do assen-
to 40cm x 38cm x 

1cm. 
Medida do encos-
to 40cm x 18 cm x 

1cm. 
 

32 R$33,00 R$1.056,00 

XBOX modelo 360 1 R$ 1.350,00 R$ 1.350,00 

Elevador alfa  Capacidade 600k 1 
R$ 

80.000,00 
R$ 

80.000,00 

Plataforma Alfa Capacidade 250k 1 
R$ 

20.000,00 
R$20.000,00 

TOTAL 
R$ 

174.836,00 

8.2. Contrapartidas em serviços 

Descrição de cada item 
Unidade 
de me-

dida 
Quantidade 

Valor uni-
tário 

Valor total 

     

TOTAL  
 

8.3. Contrapartidas em recursos financeiros: (informar valor, periodicidade) 

A Fundação lar de São Bento não disponibiliza. 
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9 – QUADRO DE DESEMBOLSO 
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1ª  R$ 115.212,78 R$ 283.676,00   

2ª  R$ 115.212,78 R$ 283.676,00   

3ª  R$ 115.212,78 R$ 283.676,00   

4ª  R$ 115.212,78 R$ 283.676,00   

5ª  R$ 115.212,78 R$ 283.676,00   

6ª  R$ 115.212,78 R$ 283.676,00   

7ª  R$ 115.212,78 R$ 283.676,00   

8ª  R$ 115.212,78 R$ 283.676,00   

9ª  R$ 115.212,78 R$ 283.676,00   

10ª  R$ 115.212,78 R$ 283.676,00   

11ª  R$ 115.212,78 R$ 283.676,00   

12ª  R$ 115.212,78 R$ 283.676,00   

TOTAL  R$ 1.382.553,36 R$ 3.404.112,00   
Obs.: Este quadro demonstra os valores das parcelas referentes ao período entre o mês de 

início de vigência da parceira e o término do exercício civil. A partir do exercício civil seguinte, serão 12 

parcelas de igual valor até o penúltimo exercício. No último exercício, o número de parcelas correspon-

derá ao período entre o primeiro mês do exercício e o mês de término de vigência da parceria. 

10- INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

VIDE QUADRO item 4/5/10 

São Paulo,12 de março de 2018 

____________________________________ 

Natanael de Jesus Oliveira 

Coordenador Geral 
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ANEXOVII 
(De acordo com a Portaria 46/SMADS/2010) 

 
 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU-

LOS/SCFV 
CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES/CCA 
 
1- CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO: 
 
Desenvolvimento de atividades com crianças e adolescentes de 06 a 14 

anos e onze meses, tendo por foco à constituição de espaço de convivência, a 
partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária As interven-
ções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como 
formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social 
Deve atender crianças e adolescentes com deficiência, retiradas do trabalho infan-
til e/ou submetidas a outras violações de direitos, com atividades que contribuam 
para resinificar vivencias de isolamento, bem como propiciar experiências favore-
cedoras do desenvolvimento de sociabilidade e prevenção de situação de risco 
social. 

 
2- MODALIDADE: 
 

• Centro para Crianças de 6 a 11 anos e 11 meses; 

• Centro para Adolescentes de 12 a 14 anos e 11 meses.  
 
3- USUÁRIOS: 
 

• Crianças e adolescentes em situação de trabalho; 

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

• Crianças e adolescentes com deficiências. Beneficiárias ou não do 
BPC; 

• Crianças e adolescentes oriundas de famílias beneficiárias de pro-
gramas de transferência de renda; 

• Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco. 
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4- OBJETIVO: 
 
Oferecer proteção social à criança e adolescente em situação de vulne-

rabilidade e risco, por meio do desenvolvimento de suas potencialidades, bem 
como favorecer aquisições para a conquista da autonomia, do protagonismo e da 
cidadania, mediante o fortalecimento de vínculos familiares comunitários.  

 
5- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Prevenir a institucionalização e segregação de crianças e adolescen-
tes, especialmente aquelas com deficiência, assegurando convivência familiar e 
comunitária; 

• Promover acesso aos serviços das demais políticas públicas, em es-
pecial serviços de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no territó-
rio; 

• Disponibilizar informações sobre direitos e participação oportunizan-
do o exercício da cidadania; 

• Possibilitar experiências e manifestações artísticas, culturais, esporti-
vas e de lazer com vistas ao desenvolvimento de novas habilidades; 

• Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propici-
ando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e 
os vínculos familiares e comunitários; 

• Estimular a reinserção, a permanência da criança e adolescente no 
sistema educacional; 

• Assegurar espaço para convívio grupal, comunitário e social, e o de-
senvolvimento das relações de solidariedade de respeito mútuo;  

• Incentivar a participação na vida cotidiana do território desenvolven-
do competências para a compreensão crítica da realidade social e o mundo con-
temporâneo; 

• Desenvolver ações com famílias para o fortalecimento de vínculos 
familiares e sociais, visando a proteção e o desenvolvimento das crianças e doa 
adolescentes. 

• Conhecer, compreender, valorizar e exercer os fundamentos básicos 
da cidadania e da democracia; 

• Desenvolver atividades que ampliem a capacidade de comunicação, 
interação social e afetividade; 

• Compreender a necessidade de conviver com as pessoas, adotando 
atitudes de respeito pelas diferentes formas de pensar e as limitações e individua-
lidades de cada um; 

• Desenvolver atividades que ampliem a capacidade de argumentação, 
criticidade, de levantar hipóteses e criatividade em situações do cotidiano. 
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6- FINCIONAMENTO 
 
O Centro Para Criança e Adolescente, deve garantir espaço de atendi-

mento diário de segunda a sexta feira, dividido em dois turnos de quatro horas 
cada, ofertando atividades socioeducativas num período mínimo de oito horas diá-
rias. O horário de entrada e saída dos usuários deverá ser definido de acordo com 
a demanda, a fim de favorecer a frequência na escola e no CCA. Possui ativida-
des regulares, com periodicidade definida de acordo com planejamento prévio de 
suas ações, de modo a responder às necessidades de suas crianças e adolescen-
tes. 

Uma vez por mês, o funcionamento das atividades será interrompido 
para que possa ser realizada uma reunião geral com o grupo de funcionários do 
serviço. 

As férias Coletivas 
A declaração de férias coletivas deverá ser elaborada anualmente pela 

organização conveniada e entregue ao técnico supervisor até 1º de dezembro. O 
período de 30 dias deverá obrigatoriamente situa-se entre 15 de dezembro e 31 
de janeiro do ano subsequente, conforme portaria 45/SMADS/2008. 

 
7- FORMA DE ACESSO AO SERVIÇO 
 
Demanda encaminhada e/ou validada pelo CRAS de abrangência, na 

proporção de 60% do total de vagas pactuadas no termo de convênio e as organi-
zações sociais conveniadas poderão fazer a inclusão de 40% dos usuários do seu 
território, conforme Resolução CIT n° 07/2009. Será dada prioridade absoluta à 
inclusão de crianças e adolescentes retirados da situação de trabalho infantil. 

Toda demanda que acessar diretamente o serviço através de procura 
espontânea; encaminhamento da rede Socioassistencial, de outras políticas públi-
cas, por meio dos órgãos do sistema de garantia dos direitos, entre outros deverá 
fazer sua inscrição e/ou matrícula no serviço e ser encaminhada ao CRAS de 
abrangência para a inclusão ou atualização dos dados das crianças e/ou adoles-
centes e de sua família no CadÚnico.  

 
8- UNIDADE 
 
Espaços/Locais (cedidos ou próprios), administrados por entida-

des/organizações sem fim econômico.  
 
A entidade sem fins lucrativos Fundação Lar de São Bento, fica locali-

zada na Rua Amambai, nº 1415, no bairro de Vila Maria, Zona Norte do Município 
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de São Paulo. Sua sede é própria, o terreno contém 2.500 m² contando com uma 
área edificada de 3.332 m². 

O serviço CCA- Centro para Criança e Adolescente – SCFV será de-
senvolvido na rua Amambaí nº1415 Vila Maria. 

 
9- ABRANGÊNCIA 
 
Distrito Vila Maria 
 
O serviço CCA- Dom Macário tem como objetivo atender as crianças e 

adolescentes em primeira instancia sendo moradores e trabalhadores do microter-
ritório de Vila Maria Baixa, Vila Maria Alta, Parque Vila Maria e Jardim Andaraí, 
assegurando um atendimento de qualidade, segurança Social e acolhimento de 
acordo com o Plano Nacional de Assistência Social. 

 
10- CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO: 
 
10.1- Provisões Institucionais, Físicas e Materiais 
 

• Alimentação 

• Sala(s) de atendimento individualizado: ambiente(s) que deve(m) ga-
rantir a privacidade do atendimento prestado aos usuários e o estabelecimento de 
vínculos de confiança com os profissionais do serviço; 

• Sala(s) de atividades coletivas e comunitárias: espaço destinado à 
realização de atividades grupais, tendo uso múltiplo, com capacidade para trinta 
crianças/adolescentes; 

• Instalações sanitárias exclusivas para as crianças e adolescentes 
com separação de uso feminino e masculino; 

• Acessibilidade em todos os seus ambientes para pessoas com defi-
ciência; 

• Iluminação e ventilação adequadas; 

• Limpeza e conservação do espaço; 

• Mobiliários compatíveis com o atendimento proposto; 

• Computador com configuração que comporte acessos a sistemas de 
dados e provedores de internet de banda larga; 

• Matérias socioeducativos, pedagógicos, culturais e esportivos; 

• Banco de dados da rede de serviços do território. 
     10.2-  TRABALHO SOCIAL  

• Acolhida e escuta; 

• Realização de entrevistas, visitas domiciliares; 

• Orientação e encaminhamentos; 
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• Fortalecimento da função protetiva da família; 

• Desenvolvimento de ações de convívio familiar e comunitário; 

• Identificação e encaminhamento das famílias que possuam perfil pa-
ra inserção em programas de transferência de renda; 

• Mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; 

• Realização de grupos de convívio e fortalecimento de vínculos; 

• Mobilização para a cidadania; 

• Articulação com CRAS de referência; 

• Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários. 
 
10.3- TRABALHO SOCIOEDUCATIVO 
 

• Realização de trabalho com famílias, objetivando o fortalecimento do 
grupo familiar; 

• Realização de atividades de convivência grupal; 

• Apropriação das famílias dos recursos do território; 

• Informação, comunicação e defesa dos direitos; 

• Desenvolvimento de ações e vivencias pautadas pelo respeito a si 
próprio e ao outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania; 

• Desenvolvimento de ações e experiências que possibilitem o desen-
volvimento de potencialidades e ampliação do universo informacional e cultural; 

• Desenvolvimento de ações de convivência grupal; 

• Mediação de conflitos por meio de diálogos, compartilhando outros 
modos de pensar e agir. 

 
10.4 AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS  

• Ter acesso a um ambiente acolhedor e espações reservados à ma-
nutenção da privacidade do(a) Usuário(a); 

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

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

• Inserção à permanência na rede de ensino; 

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

• Ter experiências de participação em projetos sociais esportivos e cul-
turais; 

• Ampliar a capacidade protetiva de sua família e a superação de suas 
dificuldades; 
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• Ter experiências no processo de formação e intercâmbios de outras 
localidades; 

• Reconhecer seus direitos como cidadão; 

• Ter oportunidade de avaliar as atenções recebidas, expressar opini-
ões e reinvindicações.   

 
 
 
11- CADASTRO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 
A organização devera cadastrar e manter atualizado os dados das cri-

anças, adolescentes e suas famílias nos instrumentais instituídos pela Norma 
Técnica dos Serviços Socioassistenciais – Proteção Social Básica publicada no 
DOC de 07/12/2012 e instituída pela Portaria nº21/SMADS/GAB/2012, pela Porta-
ria nº46/SMADS/2010 e outros que vierem a ser disponibilizados pela SMADS 
como forma de acesso a identificação das necessidades destes usuários, a produ-
ção de informações e realização de acompanhamento do trabalho social, confor-
me preconiza a Política Nacional de Assistência Social, na perspectiva do SUAS, 
objetivando a construção de um sistema de informações com vistas à amplas di-
vulgação dos beneficiários, contribuindo para o exercício da cidadania. 

 
 
 
12-   RELAÇÃO COM O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN-

CIA SOCIAL – CRAS 
 
O serviço Centro para Crianças e Adolescentes deverá estar em per-

manente articulação com o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, 
objetivando a resolutividade das necessidades apresentadas pelos usuários e su-
as respectivas famílias, além de mantê-lo informado mensalmente quanto ao nú-
mero de vagas disponíveis para o atendimento e complementação de metas. 

 
 
 
13- INSERÇÃO NO TERRITÓRIO TRABALHO EM REDE E AÇÃO IN-

TEGRADA 
 
O serviço Centro para Crianças e Adolescentes deverá desenvolver, 

juntamente com o CRAS, articulação com a rede de proteção social do território, 
na perspectiva da intersetorialidade, visando o fortalecimento familiar e a susten-
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tabilidade das ações desenvolvidas, de forma a superar condições de vulnerabili-
dade. 

 
14- ESTE SERVIÇO TIPIFICADO É REGIDO PELA SEGUINTE LE-

GISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
 
Manual Prático de Alimentação Saudável- Orientações Técnicas para a 

elaboração de uma alimentação adequada e segura aos usuários dos serviços 
conveniados.  

 
Norma Técnica dos Serviços Socioassistenciais- Proteção Social Bási-

ca_ Publicado no D.O.C em 07/12/2012 
 
Portaria 21/SMADS/GAB/2012 publicada em 22/12/2012 que institui a 

Norma Técnica dos serviços  
Socioassistenciais- Proteção Social Básica 
 
Portaria n° 25/SMADS/2013 publicada no DOC de 24 de agosto de 

2013, que reordena os serviços de Convivência Tipificado e Complementares da 
Rede Socioassistencial da Proteção Básica.  
 

São atribuições da OSC PARCEIRA: 
 
Realizar diagnóstico, mapeando os serviços referenciados, localizando 

a rede de serviços a partir dos territórios de maior incidência de vulnerabilidade e 
riscos, de forma a propiciar a universalidade de cobertura entre indivíduos e famí-
lias; 

Elaborar Plano de Ação seguindo as diretrizes do PLAS/SP em vigor; 
participar da capacitação continuada tanto as oferecidas pela SMADS, 

como as viabilizadas pela rede local; 
Possuir tecnologia para operar o banco de dados informatizados, com 

acesso à Internet e computador com a seguinte configuração mínima: HD 250 GB 
de memória, processador i.3 ou superior – 3.2 GHZ, superior ou equivalente, com 
Internet Explorer 11.0 ou superior, e Windows 7 ou versão mais atualizada do 
Windows e impressora; 

Realizar seleção dos profissionais do serviço, de acordo com as atribui-
ções exigidas para cada função apresentadas nas legislações emanadas pela 
SMADS; 

Realizar as ações previstas no plano de trabalho, respeitando as diretri-
zes e eixos dos serviços; 
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Zelar pelo imóvel municipal ou locado pela Municipalidade e responsa-
bilizar- se por sua manutenção, quando for o caso; 

Zelar pelos bens móveis municipais, ficando como gerenciadora e, na 
pessoa de seu representante legal, como fiel depositária dos mesmos, responsabi-
lizando-se pela necessária manutenção, pequenos reparos e reposição dos mes-
mos ressalvados o desgaste pelo tempo de uso, devendo, ainda, mantê-los em 
adequadas condições de uso e perfeito funcionamento e restituindo-os, por fim, 
nas mesmas condições de sua entrega, uma vez findada ou rescindida a parceria, 
quando ocorrer fornecimento de bens móveis pela SMADS. 

A relação dos bens municipais de que trata este item, devidamente ca-
racterizados e identificados por meio do Inventário Analítico de Bens Móveis Muni-
cipais, será parte integrante do presente termo, independente de transcrição. 

Participar da sistematização, monitoramento das atividades desenvolvi-
das e do processo de avaliação; 

Disponibilizar o conhecimento gerado entre as demais OSCs parceiras 
para o serviço. 

cadastrar, quando necessário, as famílias nos instrumentais e sistemas 
definidos pela SMADS; 

Publicizar a parceria com material fornecido pela SMADS e pela OSC 
PARCEIRA e garantir a presença dos logos da PMSP e da SMADS nos materiais 
elaborados pela OSC, tais como: folders, banners, convites, outros meios impres-
sos e demais mídias. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GERENCIAMENTO, CONTRO-
LE E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 

O controle e a avaliação da execução desta parceria ficarão a cargo da 
SMADS, órgão responsável pela execução da política de assistência social no 
município de São Paulo. 

Os Conselhos de Garantia de Direitos poderão, de acordo com as suas 
atribuições legais, realizar a avaliação do objeto desta parceria. 

O controle e a avaliação da execução desta parceria tomarão como ba-
se o cumprimento dos padrões das ofertas que compõem o objeto deste Termo de 
Colaboração, o cumprimento das diretrizes do Plano Municipal de Assistência So-
cial – PLAS-SP, a garantia dos direitos dos usuários e a boa e fiel utilização dos 
recursos financeiros repassados pela SMADS à parceira. 

O sistema de monitoramento e avaliação da vigilância socioassistencial 
com relação aos serviços da rede pública socioassistencial, na qual esta parceria 
faz parte, será executado nos termos da legislação específica emanada pela 
SMADS. 

As atribuições, os procedimentos, instrumentais e indicadores qualitati-
vos do monitoramento e avaliação da parceria firmada entre a SMADS e a OSC 
PARCEIRA, será de acordo com o normatizado específica emanada pela SMADS. 
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A SMADS manterá, em seu sitio oficial na internet, a relação de parce-
rias celebradas e dos planos de trabalho, por no mínimo 180 (cento e oitenta) dias 
após o respectivo encerramento, contendo as informações mencionadas no artigo 
6º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 57.575/2016. 
 

 

São Paulo 12 de março de 2018. 

 

 


