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Os seNiços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos promovem Proteção Social, a  qual amplia as 
capacidades humanas, que na questão da População Idosa, os possibilita se reconhecerem sujeitos políticos 

de seu território. Assim, a importância do SCFV- Núcleo de Convivência de Idosos de Campo Limpo na oferta 

de segurança de convívio e oferta de proteção social: 
 

""Assumir-se" tem a força de mobilizar atributos para a construção coletiva de suas próprias identidades e 
singularidades. Pressupõe o reconhecimento da capacidade e do direito do outro de fazer escolhas. Ser capaz 
de fazer escolhas pessoais, políticas, afetivas, requer um campo relaciona! protegido, que confirme as pessoas 
no leme de sua própria vida, pessoas que pensam, desejam e projetam horizontes para si e para aqueles que 
estão próximos. Em síntese, pode-se dizer que este é um traço eminentemente político  da convivência: 

poder  experimentar uma condição  de igualdade para poder projetar com o outro, mudanças  para si e 
para  a  coletividade". (CONCEPÇÃO DE CONVIVÊNCIA E  FORTALECIMENTO DE  VÍNCULOS, grifas 
nossos). 

 
 
 

1.  DADOS DO SERVIÇO 
 

 
1.1. TIPO DE SERVIÇO: SeNiços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SFCV 

 

 
1.2. MODALIDADE: Núcleo de Convivência para Idosos- NCI (NCI- CAMPO LIMPO) 

 
1.3. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 100 vagas, sendo 60 vagas destinadas às atividades presenciais de 

convivência e 40 vagas destinadas ao acompanhamento social em domicílio. 
 

1.4. N° TOTAL DE VAGAS: 100 vagas. 
 

 
1.4.1. TURNOS: das 13h: 00 às17h: 00. 

 
1.4.2. N° DE VAGAS X TURNOS:100 vagas: 60 vagas destinadas às atividades presenciais de convivência 

das 13h00 às 17h00 e 40 vagas destinadas ao acompanhamento social em domicílio. 
 

1.4.3. N° DE VAGAS X GÊNEROS: 100 vagas- não há número de vaga por gênero 
 

1.5.   DISTRITO PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO: Campo Limpo 
 

1.6.    ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO: Distrito de Campo Limpo 
 

2.    IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
 

2.1. NOME DA OSC: União Popular de Mulheres de Campo Limpo e Adjacências 

http://www.uniaopopmulheres.org.br/
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2.2. CNPJ: 57.395.741/0001-36 

 

 
2.3. ENDEREÇO COMPLETO: Rua Zacarias Mazel, 128  - Jd. Maria Sampaio- SP 

 

 
2.4. CEP: 05790-010 

 

 
2.5. Telefone(s): (11) 5841-4392 

 
2.6. E-MAIL:uniaopopmulheres@hotmail.com 

 
2.7. SITE:www.uniaopopmulheres.org.br 

 

 
2.8.Nome  da Presidente da OSC: Neide de Fátima Martins Abati 

 

 
2.8.1. CPF: 911.791.658-53 

 

 
2.8.2.    RG/Órgão Emissor: 2.751.350-6- SSP 

 
2.8.3. Endereço Completo: Rua Dr. Luis da Fonseca Galvão, 191 - CEP: 05855-300- Bairro: Pq. Maria 

 

Helena - São Paulo - Capital. 

E-mail: abelabati@gmail.com 

SOLICITAÇÃO DE PARCERIA 
 

A União Popular de Mulheres de Campo Limpo e Adjacências vem por meio deste manifestar interesse em dar 

CONTINUIDADE  na  administração  do  Serviço  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  - Modalidade: 

NÚCLEO  DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS no  Campo  Limpo, Distrito Campo  Limpo, em parceria com a 

Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social. 
 
 
 

3.  DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO 
 

O  Núcleo  de  Convivência  de  Idosos  (NCI),  tipificado  como  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de 

Vínculos (SCFV), destina-se ao segmento idoso com idade igual ou superior a 60 anos em situação de 

vulnerabilidade e risco pessoal e social. Tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no 

processo   de   envelhecimento   saudável,   no   desenvolvimento   da   autonomia   e   de   sociabilidades,   no 

fortalecimento dos vínculos familiares, no convívio comunitário e na prevenção  às situações de risco social. 

Oferece atividades socioeducativas planejadas, baseadas nas características, interesses e demandas dessa 

faixa  etária. Devem  incluir vivências  que valorizam suas experiências  e que estimulem e potencializem  a 

condição de escolher e decidir. 

http://www.uniaopopmulheres.org.br/
mailto:uniaopopmulheres@hotmail.com
http://www.uniaopopmulheres.org.br/
mailto:abelabati@gmail.com
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O Núcleo de convivência de idosos do Campo Limpo é localizado na Zona Sul de São Paulo, pertencendo ao 

Distrito de  Campo Limpo. De acordo com os dados demográficos municipais, (Fonte SEADE 2017), a 
população do Distrito do Campo Limpo é de 665.887 habitantes em uma área de 36,7km2   e a densidade 

demográfica é de 16.542 hablkm2 O Bairro do Campo Limpo é de 67.243 habitantes em uma área de 12,6km2 

e a densidade demográfica de 1.260 hablkm2 .   Nesse universo, a população idosa, (assim entendido quem 
tenha mais de 60 anos) corresponde a 24.255 idosos que representa 3,65% da população do bairro do Campo 
Limpo, onde 57% eram do sexo feminino. O grau de instrução do chefe da família morador da região é baixo: 
8,8 % se declararam sem instrução; 41,4% declararam ter estudado entre 1 e 5anos, 25,4% declararam ter 
entre 6 e 1O anos de estudo. Quanto a renda familiar, 70% dos chefes de família estão na faixa inferior a 5 
salários mínimos, dos quais, 13,94% declararam não ter rendimento. 

Devido a vulnerabilidade social e o aumento do número de idosos que estão vivendo em situação de risco, com 
quadro de isolamento, asilamento e consequentemente depressão, o NCI proporciona ações como: artesanato, 
teatro, música (coral), passeios, tai-chi, entre outras. Sobretudo, são realizadas palestras para sensibilizar as 
idosas e os idosos sobre os seus direitos, estimulando a participação em espaços de reivindicações do 
território. 

A UPM atua na região desde 1992 desenvolvendo trabalho com a população idosa. Em 1995 realizamos o 
primeiro convênio com a Secretaria de Assistência Social que possibilitou melhor atendimento a essa 
população. A qual a maioria dos idosos são viúvas ou separadas e poucas residem com os filhos; porém 
possuem família extensiva próxima ao local da moradia. Outro dado presente é o fato de muitas idosas 

serem cuidadoras de netos. Assim, a importância dos serviço no território. 
 
 
 

Hoje a UPM desenvolve ações diretamente em seis locais: 

• "Casa da Mulher e da Criança" localizada à Rua Zacarias Mazel n.0 128, Jd. Maria Sampaio (sede) 
 

• NCI Vida Ativa Rua Maria Blanchard, 248- Jardim Maracá- Capão Redondo- São Paulo Capital. 
 

• NCI Rebouças - Rua Lourenço Saporito, 244, Jd. Rebouças- São Paulo- Capital. 
 

• NCI Campo Limpo- Rua Martinho Vaz de Barros, 538- Campo Limpo- São Paulo- Capital. 
 

• CDCM - Mulheres Vivas -Rua Martinho Vaz de Barros, 257- Campo Limpo- São Paulo- Capital. 
 

•  Casa de Acolhimento Provisória de Curta Duração "Rosangela Rigo" - Rua Castro Maia, 251 -Jardim 
São Paulo - São Paulo - Capital. 

 
A UPM tem seu trabalho distribuído  nas seguintes linhas de atuação 

 
1. Social 

http://www.uniaopopmulheres.org.br/
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Combate a Violência - Acolhimento e orientação as mulheres em situação de violência doméstica e familiar; 

Organização de oficinas, seminários, rodas de conversas, exposições e debates; 

Mulheres  - Grupo de Mães - grupo de mulheres que recebem orientação referente à cidadania, retirada de 

documentos, orientação para trabalho, acesso a programas sociais e complemento alimentar (leite); 
 

Terceira Idade - Grupo Vida Ativa, Grupo Campo Limpo Grupo Vitória- núcleos de convivência da terceira 

idade   com  diversas  atividades  culturais,   inclusão  digital,  artesanais,  físicas  e  de  lazer  e  convívio   e 

complemento alimentar (leite); 
 

Horta Comunitária - Desenvolve trabalho com jovens e com a comunidade de revitalizar os espaços públicos. 

2. Econômico 
 

Banco Comunitário União Sampaio-  É a democratização dos serviços financeiros e bancários em um sistema 

integrado  de  crédito,  produção,  comércio  e  consumo,  que  promove  o  desenvolvimento  local,  e  busca  a 

melhoria da qualidade de vida, na perspectiva da Economia Solidária; 
 

Empreendedorismo - Cursos de fomento e acompanhamento a empreendedores; 

Geração de renda - Oficina de artesanato corte e costura, materiais pedagógicos; 

3. Saúde 
 

Acompanhamento com grupo de enfermagem em parceria com a UBS Jd Mitsutani. 
 

4. Cultural 
 

Ponto de cultura - pesquisa e ações de resgate e fomento a cultura em vários grupos da terceira idade e ações 

culturais; 
 

Biblioteca - acesso a mais de dez mil títulos disponível a comunidade. 
 

5. Pedagógica 
 

Mova - Alfabetização de Jovens e Adultos. 
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4. DESCRIÇÃO  DAS  METAS  A  SEREM  ATINGIDAS  E  PARÂMETROS  PARA  AFERIÇÃO  DO  SEU 

CUMPRIMENTO. 
 
 
 

Provisões Institucionais, 
 

Físicas  e Materiais 

 
Trabalho Social 

Trabalho 
 

Socioeducativo 

Aquisições dos Usuários 

Alimentação; 
 
 
Sala(s) de atendimento 
individualizado; 

Acolhida e escuta; 

Trabalho com as 
famílias por meio de 
entrevistas e visitas 
domiciliares 

Promoção de 
experiências para o 
autoconhecimento 
e autocuidado; 
Produção de 
informação, 
comunicação e 
defesa de direitos; 

Ser acolhido em suas 
demandas, interesses, 
necessidades e 
possibilidades; 
Ter acesso a ambiente 
acolhedor e espaços 
reservados a manutenção da 
privacidade do usuário; 

 
Sala(s) de atividades coletivas 
e comunitárias; 

Adoção de 
metodologias 
participativas e 
dialógicas de trabalho 
com famílias; 

 
Reconhecimento 
dos recursos do 
território e 
apropriação dos 
mesmos pelos 
idosos; 

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

 
 

Instalações sanitárias; 

 
Orientação e 
encaminhamentos; 

Desenvolvimento 
de ações sociais 
pautadas pelo 
respeito a si próprio 
e aos outros, 
fundamentadas em 
princípios éticos de 
justiça e cidadania; 

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

 
 
 

Copa; 

 
 

Fortalecimento da 
função protetiva da 
família; 

Desenvolvimento 
de ações sociais e 
experiências que 
possibilitem o 
desenvolvimento 
de potencialidades 
e ampliação do 
universo 
informacional e 
cultural; 

 
 
Ter ampliado seu universo 
social, informacional e 
cultural; 

Condições adequadas quanto à 
iluminação, ventilação, 
conservação, privacidade, 
salubridade, limpeza e 
acessibilidade em todos os 
ambientes; 

 
 

Desenvolvimento do 
convívio grupal, 
familiar e comunitário; 

Desenvolvimento 
de ações sociais de 
relacionamento e 
convivência em 
grupo, bem como a 
administração de 
conflitos por meio 

 
Ter acesso a atividades de 
lazer, esporte e 
manifestações artísticas e 
culturais do território e da 
cidade; 

http://www.uniaopopmulheres.org.br/
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  do diálogo, 

compartilhando 
outros modos de 
pensar, agir e 
atuar. 

 

Banco de Dados de seus 
usuários e da rede de serviços 
do território; 

Identificação e 
encaminhamento dos 
idosos com perfil para 
inserção no Benefício 
de Prestação 
Continuada - BPC e 
nos Programas de 
Transferência de 
Renda, quando foro 
caso; 

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

Computador com configuração 
que comporte sistemas de 
dados e provedor de internet 
de banda larga; 

Realização de grupos 
de convívio e 
fortalecimento de 
vínculos; 

  

Materiais socioeducativos; Mobilização e 
fortalecimento de redes 
sociais de apoio; 

  

Artigos pedagógicos, culturais e 
esportivos. 

Elaboração de 
relatórios e 
manutenção de 
prontuários; 
Articulação com o 
CRAS de referência. 

  

 
 

Indicadores de avaliação do serviço: 
 

Fonte: Declaração Mensal de Execução do Serviço 
 

Percentual de idosos ingressantes, com perfil para BPC, que foram encaminhados para a obtenção do 
benefício no trimestre. 
Meta: 100% 

 
Percentual médio de idosos beneficiários de BPC atendidos no trimestre. 
Meta:70% ou mais 

 
Percentual médio de ocupação das vagas nas atividades do serviço. 
Meta: 90% de ocupação ou mais 

 
Percentual médio de idosos em situação de vulnerabilidade física, social ou econômica com Plano de 
Desenvolvimento do Usuário- PDU desenvolvido no trimestre. 
Meta:100% 

 
Percentual de idosos ingressantes, com perfil para PTR, que foram encaminhados para a obtenção do 
benefício no trimestre. 
Meta: 100% 

http://www.uniaopopmulheres.org.br/
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Percentual médio de famílias de idosos que participaram de atividades socioeducativas no serviço durante o 
trimestre. 
Meta: 40% ou mais 

 
Será considerado como meta a ser atingida o alcance da pontuação final a partir do parâmetro SATISFATÓRIO 
COM RESSALVA, considerando os seguintes parâmetros: 
1. 1NSATISFATÓRIO: de O a 116pontos; 
2. SATISFATÓRIO COM RESSALVA: de 117 a 233 pontos; 
3. SATISFATÓRIO: de 234 a 349 pontos. 

 
Para cada dimensão citada no inciso I deste parágrafo, serão considerados  os seguintes parâmetros para 
aferição do atingimento da meta: 

 
1. Dimensão Organização e Funcionamento- Espaço Físico: 
a) de O a 4 pontos é INSATISFATÓRIO; 
b) de 5 a 9 pontos é SAFISTATÓRIO COM RESSALVA; 
c) de 10 a 16 pontos é SATISFATÓRIO. 

 
2. Dimensão Organização e Funcionamento- Gestão dos Recursos Financeiros: 
a) de O a 1 pontos é INSATISFATÓRIO; 
b) de 2 a 4 pontos é SAFISTATÓRIO COM RESSALVA; 
c) de 5 a 7 pontos é SATISFATÓRIO. 

 
3. Dimensão Organização e Funcionamento- Gestão Administrativa: 
a) de O a 14 pontos é INSATISFATÓRIO; 
b) de 15 a 28 pontos é SAFISTATÓRIO COM RESSALVA; 
c) de 29 a 42 pontos é SATISFATÓRIO. 

 
4.  Dimensão  Acompanhamento  de  Plano  de  Trabalho  - Dimensão  Técnico-Operativa  - Trabalho  com 
Usuários: 
a) de O a 48 pontos é INSATISFATÓRIO; 
b) de 49 a 95 pontos é SAFISTATÓRIO COM RESSALVA; 
c) de 96 a 142 pontos é SATISFATÓRIO. 

 
5. Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho- Dimensão Técnico-Operativa- Trabalho com Família: 
a) de O a 36 pontos é INSATISFATÓRIO; 
b) de 37 a 72 pontos é SAFISTATÓRIO COM RESSALVA; 
c) de 73 a 108 pontos é SATISFATÓRIO. 

 
6.  Dimensão   Acompanhamento  de  Plano  de  Trabalho  - Dimensão  Técnico-Operativa  - Trabalho  com 
Território; 
a) de O a 10 pontos é INSATISFATÓRIO; 
b) de 11 a 21 pontos é SAFISTATÓRIO COM RESSALVA; 
c) de 22 a 34 pontos é SATISFATÓRIO. 

 
5. FORMAS DE CUMPRIMENTO DAS METAS 

 
As metas serão cumpridas através das atividades desenvolvidas pelo serviço como: 

 
Atividades voltadas: 

http://www.uniaopopmulheres.org.br/
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Participação do Fórum do Idoso de Campo Limpo 

 
 
Informações da Atividade (2) 

No Fórum do idoso são discutidos assuntos e ações voltadas 
 

para o idoso, mediante as dificuldades encontradas nas 
comunidades, garantindo assim os direitos e deveres dos 
usuários e cidadãos. 

 
Período de Realização (3) 

Acontece uma vez por mês, iniciando no mês de Janeiro até 
Dezembro. 

 
Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

Garantia dos direitos dos idosos e sua participação efetiva na 
execução dos mesmos. 

 
Relação com  as ofertas do trabalho 

socioeducativo (5) 

Integração e união dos idosos da região de Campo Limpo, nas 
questões da pessoa idosa e  suas necessidades, garantindo 

seus direitos e deveres. 

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

Participando do Fórum o idoso conseguirá discutir, refletir e 
reivindicar acerca dos direitos, deveres e políticas públicas 

 
 
 

Encontro com Conselho Gestor do NCICampo Limpo 

 
 
Informações da Atividade (2) 

Nas reuniões do conselho gestor é discutido as melhorias e 
necessidades do grupo, que é formado por algumas idosas e 
alguns idosos, oficineiros, e gerente, tudo acordado de acordo 
com a vontade dos próprios idosos. 

 
 
Período de Realização (3) 

Os encontros acontecerão mensalmente conforme calendário 
anual do NCI Campo Limpo, a partir do mês de Janeiro até 

dezembro. Se surgir um assunto urgente será convocada 

reunião extraordinária. 

  
Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

acordo com a necessidade das idosas e idosos que participam. 

Relação com as  ofertas do trabalho 
socioeducativo (5) 

Autonomia e protagonismo as idosas e dos idosos nos locais 

em que se encontram, independente se for no núcleo ou não. 
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Aos usuãrios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantia de que as atividades e andamento do grupo estão de 
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Descrever os  resultados  esperados com a 
realização da atividade (6) 

Idosas  e  Idosos  seguros  e  pertencentes aos  espaços  e 
 

comunidade em que vivem, pode decidir  as suas vontades e 
decisões. 

 
Oficina de Dança e Alongamento 

 
 
Informações da Atividade (2) 

Oficinas de alongamentos  e dança que ensinará as idosas  e 
 

aos idosos movimentos e com todos os ritmos de danças como 
por exemplo sertanejo, forró, samba, rock e etc. e um 

alongamento para trabalhar os membros inferiores. 
 
Período de Realização (3) 

A oficina ocorre duas vezes por semana no período de Janeiro 
a Dezembro, com duração de 50 minutos por dia. 

 

 
Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

Envolvimentos das   idosas   e   dos   idosos   nas  atividades 
realizadas na comunidade e em todos os espaços que quiserem 
participar. 

 
 
Relação com as ofertas do trabalho 

socioeducativo (5) 

A dança proporciona interação social entrosamento e convívio 
social entre as faixas etárias e praticando o que não puderam 
ter no decorrer da sua vida, sua coordenação motora, seus 
movimentos,  músculos, articulações,  assim  contribuindo para 
um envelhecimento saudável e ativo. 

 

 
Descrever  os  resultados esperados com a 

realização da atividade (6) 

Contribuir para o convívio e fortalecimento de vínculos para que 
 

as idosas e os idoso tenha uma vida ativa fisicamente com os 
exercícios possam estar mais dispostos e conhecer outros 
ritmos e sons. 

 
Artesanatos em Geral 

 

 
Informações da Atividade (2) 

Oficina  prática de  Tricô,  Crochê,  Fuxico  e  Bordado, Tear, 
 

Tapeçaria, vagonit, onde as idosas aprendem e ensinam suas 

habilidades artesanais para o grupo. 
 
 
Período de Realização (3) 

A oficina de artesanato em segunda á sexta feira iniciando no 
mês de Janeiro  a Dezembro com duração de  8 horas por 
semana. 

 
Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

Os materiais  que são  produzidos nas  ofidnas  pelas  idosas 

destinam se as Feiras de Economia  Solidária na região, bem 

http://www.uniaopopmulheres.org.br/
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 como os bazares. 

Relação  com  as  ofertas  do  trabalho 

socioeducativo (5) 

Estimular as idosas e os idosos em sua habilidade artesanal e 

criativa, reforçando sua resiliência. 

Descrever  os  resultados  esperados  com  a 

realização da atividade (6) 

Contribuir para que a idosa e o idoso continue exercitando suas 

habilidades manuais. 

 
Pintura em Tecido 

 
 
Informações da Atividade (2) 

Na  oficina de  pintura  é  trabalhada  a  confiança,  habilidades, 
 

coordenação motora dos idosos, contribuindo para o 

desenvolvimento da  imaginação  e sentimentos representados 

no pano ou tela. 

 
Período de Realização (3) 

A  oficina ocorre  uma  vez por  semana  a  partir de  Janeiro  a 
 

Dezembro com 02 horas de duração. 
 

 
 
Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

Através da oficina de Pintura podemos desenvolver habilidade 
 

para   o   idoso   como   sua   coordenação   motora,   visualize. 

Interesse pela arte, e ate mesmo interesse para produzir suas 

próprias artes e comercializá-las. 

Relação  com  as  ofertas  do  trabalho 

socioeducativo (5) 

Desenvolver   a  criatividade,   atitudes   e   prática   através   do 

desenhar e pintar. 

Descrever  os  resultados  esperados  com  a 

realização da atividade (6) 

Trabalhar o lado artístico do idoso, pois em alguns casos não 

conseguem exercitar a arte, mesmo não sendo cultural. 

 
XiangGong 

 
 
Informações da Atividade (2) 

Xiang Gong   é muito importante no cotidiano dos idosos, pois 
 

contribui para o desenvolvimento muscular,  a lateralidade e o 

conhecimento do próprio corpo. 
 
 
Período de Realização (3) 

Os exercícios acontecerão no período de Janeiro a dezembro, 
 

uma vez  por semana iniciando com alongamento e depois 60 

minutos de duração. 

http://www.uniaopopmulheres.org.br/
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Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

Estímulo nos exercícios físicos individuais, pois ajudará em seu 

desenvolvimento muscular e saúde. 

 
 
Relação  com  as  ofertas do  trabalho 

socioeducativo (5) 

A Contribuição do exercício físico para a idosa e o idoso no 
 

desenvolvimento dos movimentos, coordenação motora, mais 

disposição no seu dia - a dia e também para sua salde, evitando 

o sedentarismo. 
 
Descrever  os  resultados  esperados  com  a 

realização da atividade (6) 

Através   da   medicina   chinesa,   proporcionar   melhoria   na 

qualidade de vida dos idosos com aquisições de benefícios para 

sua saúde física e mental. 

 
TaiChi 

 
 
lnfonnações da Atividade (2) 

Uma arte milenar com um sistema de prática que beneficiam as 
 

pessoas  num todo,  como  caminho para  o  equilíbrio  físico  e 

mental. 

 
Período de Realização (3) 

A oficina ocorrerá a partir do mês de Janeiro a Dezembro, uma 

vez por semana com 60 minutos de duração. 

 
Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

Busca  o   equilíbrio  mental   para   as   idosas   e  os   idosos, 

contribuindo em suas ações na comunidade e no seu cotidiano. 

 
Relação  com  as  ofertas do  trabalho 

socioeducativo (5) 

A oficina e as práticas de meditação propiciam estados mentais 
 

tranquilos,   auxilia   na   coordenação   motora,   no   equilíbrio, 

prevenindo doenças e promovendo a cura. 
 
Descrever  os  resultados  esperados  com  a 

realização da atividade (6) 

Trazer  o  conhecimento  de  outras  culturas  e  principalmente 
 

trabalhar alguns  pontos  necessários  para  a faixa  etária,  tais 

como paciência,  o ouvir, equilíbrio, etc. 

 
Oficina Horta e Jardim 

 
lnfonnações da Atividade (2) 

 
Oficinas de horta e jardim. 

 

Período de Realização (3) 
 

Cinco horas por semana a partir de Janeiro a Dezembro. 

http://www.uniaopopmulheres.org.br/
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Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

 
 
Inclusão social e desenvolvimento da autonomia dos idosos. 

Relação  com  as  ofertas  do  trabalho 

socioeducativo (5) 

 
Desenvolvimento de capacidade individual e coletiva. 

 
Descrever  os  resultados  esperados  com  a 

realização da atividade (6) 

Desenvolvimento de potencialidade, com ampliação do universo 
 

social, informacional e cultural sobre plantas, ervas medicinais, 

alimentação saudável  e meio ambiente. 

 
Festa I Bailes 

 
 
Informações da Atividade (2) 

Música ao vivo ou mecânica, bingos e declamações de poesias, 

almoços solidários  e  comemorações  de  diversos  temas 

conforme calendário anual. 

 
Período de Realização (3) 

 
De Janeiro á Dezembro 2018. 

 

 
Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

Atividade  que  proporciona  resgate  da  autoestima,  convívio 
 

social e conscientização da plena cidadania e desenvolvimento 

das relações sociais. 
 
 
Relação  com  as  ofertas  do  trabalho 

socioeducativo (5) 

Entrosamento e convívio social entre os usuários e praticando o 
 

que não puderam ter no decorrer da sua vida, sua coordenação 

motora, seus movimentos, músculos, articulações, socialização 

e lazer  contribuindo para um envelhecimento saudável e ativo. 

Descrever  os  resultados  esperados  com  a 

realização da atividade (6) 

Participação da família  juntamente com as idosas e os idosos 

nas atividades propostas. 

 
Passeios 

 
 
Informações da Atividade (2) 

Realizaremos passeios com as idosas e os idosos em lugares 
 

propostas por eles, que  queiram  conhecer,  pois  não  tiveram 

oportunidades antes por diversos motivos. 

 
Período de Realização (3) 

Os  passeios  ocorrerão  de  acordo  com  a  disponibilidade  do 

grupo. 

http://www.uniaopopmulheres.org.br/
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Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

Oportunidade   de   conhecer   diversos   lugares   ou   espaços 

públicos. 

 
Relação  com  as  ofertas  do  trabalho 

socioeducativo (5) 

Conhecimento  gerais  de  lugares,  inclusão  nos  espaços  de 
 

lazer, informação e curiosidade, sendo eles os espaços públicos 

e particulares. 

Descrever  os  resultados  esperados  com  a 

realização da atividade (6) 

Proporcionar momentos diferentes e prazerosos para as idosas 

e os idosos. 

 
Reunião Socioeducativa 

 
 
 
 
Informações da Atividade (2) 

As  técnicas  (Psicóloga  e  a  Assistente  Social)  irão  abordar 
 

temáticas  relacionadas  com  a  população  idosa,  discussões 

sobre  a      importância      o      papel      do      idoso      na 

sociedade/comunidade, serão abordados as temáticas: 

Drogadição, Saúde Mental, Diversas formas de Violências, 

Estatuto do idoso, Constituição Federal, Cidadania, etc. 

 
Período de Realização (3) 

As palestras acontecerão duas sextas feira por mês a partir do 

mês de janeiro a dezembro, com a duração de 60 minutos. 

 
Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

 
O pertencimento da idosa e do idoso e seu valor na família. 

Relação  com  as  ofertas  do  trabalho 

socioeducativo (5) 

Incentivo  a  participação,  troca   de   experiência,   convívio   e 

multiplicação de informações. 

 
 
Descrever  os  resultados  esperados  com  a 

realização da atividade (6) 

Um cidadão informado e consciente de seus direitos e deveres 
 

perante a sociedade, tornando se empoderado para 

reivindicações  e  acesso  aos  direitos,  tanto  para  si  próprio 

quanto para outros cidadãos. 

 
Jogos de Mesa 

 
Informações da Atividade (2) 

Idosas e Idosos se encontram para  jogarem alguns  jogos de 

mesa, tais como: dominó, baralho e outros. 

 
Período de Realização (3) 

A atividade ocorre de segunda a sexta feria das 13 horas às 17 

horas. 

http://www.uniaopopmulheres.org.br/
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Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

Os jogos contribuem para um bom relacionamento  do grupo, 
integração, respeito pelo outro e pelo seu espaço. 

Relação com as ofertas do trabalho 

socioeducativo (5) 

 
A atividade contribui para uma boa integração grupal. 

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

Ganho de autonomia pessoal, protagonismo, 
autoconhecimento, buscando para uma melhora das 
habilidades mentais. 

 
Projeto lntergeracional 

 
 
 
 
lnfonnação da Atividades(2) 

Visa construir um conjunto integrado de ação intergeracional, 
 

envolvendo várias faixas-etárias, mediante diálogos e práticas 
de educação sendo uma oportunidade de  inserção cultural, 
educacional, lazer, em que realizem aprendizagem e elevação 
de qualidade de vida  à construção de um lugar bom para se 

viver. 

 
Período de Realização (3) 

A partir de Janeiro a Dezembro duas vezes por mês com a 
duração de 2 horas. 

 
 
Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

Melhorar a realidade sociocultural e político-econômica entre as 
faixas-etárias, ajudando na inserção  na vida  social,  cultural e 
econômica. 

Relação com as  ofertas do trabalho 
socioeducativo (5) 

Fortalecimento de  vínculos intergeracionais  entre as  faixas- 
etárias. 

Descrever os  resultados esperados com a 

realização da atividade (6) 

Construir  alternativas   por   meio   de   trocas   coletivas   de 
conhecimentos e de saídas de problemas enfrentados. 

 
Ação de Cadastro Único 

 
lnfonnações da Atividade (2) 

Sistema de cadastro das famílias e usuários para acesso aos 
 

Programa de Transferência de Renda. 
 
 
Período de Realização (3) 

A  partir  de  Janeiro  a  Dezembro  sempre  que  houver  a 
 

necessidade essa ação será articulada  como CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -  CRAS CAMPO 
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 LIMPO 

 
 
Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

A realização dessa ação proporcionará a inserção dos usuários 
 

consolidando dados no sistema do governo e implementação de 

políticas   específicas   para   a   redução   das   vulnerabilidades 

sociais. 
 
Relação  com  as  ofertas  do  trabalho 

socioeducativo (5) 

Promover   informações   de   cidadania   e  justiça   social   aos 
 

usuários  para  acesso  a  seus  direitos  dentro  da  Política  de 
 

Assistência Social. 

Descrever  os  resultados  esperados  com  a 

realização da atividade (6) 

Tomar  os  usuários  conscientes  de  seus  direitos,  a  fim  de 

exercer plenamente sua cidadania. 

 
 

Com a família 
 

 
 

Visita domiciliar 

 
 
Informações da Atividade (2) 

A  visita  domiciliar  ocorre  para  uma  melhor  compreensão  da 
 

demanda apresentada pelo usuário/BPC (CONVIVÊNCIA E 

DOMICILIAR) e família, encaminhar e orientar quanto as suas 

necessidades. 
 
 
Período de Realização (3) 

As visitas domiciliares acontecem mensalmente, a partir do mês 
 

de  Janeiro  até  Dezembro,  no   período   da  tarde  e  com 

aproximadamente uma hora de duração para cada visita. 

 
Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

Propiciar integração das famílias com o espaço que seu idoso 

frequenta e fortalecimento do vínculo familiar e comunitário. 

 
Relação  com  as  ofertas  do  trabalho 

socioeducativo (5) 

O fortalecimento de vínculo com as usuárias e os usuários, a 

mudança de postura/ relação diante da comunidade a partir das 

orientações recebidas. 

Descrever  os  resultados  esperados  com  a 

realização da atividade (6) 

 
Fortalecimento o vínculo adquirido com os mesmos. 

 
ATENDIMENTO INDIVIDUAL /FAMILIAR 

http://www.uniaopopmulheres.org.br/
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Informações da Atividade (2) 

E o procedimento adotado para conhecer a dinâmica de vida do 
 

Idoso e de sua família. 

 
Período de Realização (3) 

Será feito de segunda a sexta feira das 13h00 às17h: 00 a partir 

de Janeiro a Dezembro. 

 
Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

Identificação de  vulnerabilidades  e  encaminhamentos 

pertinentes a cada caso. 

 
Relação  com  as  ofertas  do  trabalho 

socioeducativo (5) 

 

Possibilitar ao usuário a participação,  integração fortalecendo 

vínculos comunitários e convívio social. 

 
Descrever  os  resultados  esperados  com  a 

realização da atividade (6) 

 
Permitir que o indivíduo participe e se integre nas atividades da 

rotina do serviços que mais lhe atrai e gosta. 

 
Avaliação 

 
 
Informações da Atividade (2) 

Avaliação é um instrumental de coletas de dados que permitirão 

traçar limitações e potencialidades do serviços prestados as 

usuárias e usuários 

 
Período de Realização (3) 

Será realizada semestralmente. Á partir de Janeiro á Dezembro 
 

2018. 

 
Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

O serviço realizará junto as usuárias e usuários avaliação para 

que possam melhorar o atendimento e serviços prestados 

 
Relação  com  as  ofertas  do  trabalho 

socioeducativo (5) 

Promover  a  participação   do  usuários  e  atender   as  suas 
 

necessidades  através de sua opinião obtida pela coletas  dos 

dados. 
 
Descrever  os  resultados  esperados  com  a 

realização da atividade (6) 

Melhorar as condições de serviços e trabalho para todos no NCI 
 

Campo Limpo 

 
 

No Território 

http://www.uniaopopmulheres.org.br/
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Integração com os Parceiros 

 
 
Informações da Atividade (2) 

Promover  eventos,  atividade  e  ações  juntamente  com  as 
 

organizações  vizinhas,  tais como:  UBS,  Abrigos,  CCA,  etc. 

com  os  idosos, com  isso os  mesmo  conhecerão  as 

Instituições existentes no bairro em que reside 

 
Período de Realização (3) 

Iniciaremos no mês de Janeiro a Dezembro, mensal de 2 as 3 

horas de duração em cada Instituição. 

 
 
Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

Idosas  e Idosos poderão  ser agentes  sociais, informando  à 
 

comunidade que ainda não conhecem os espaços existentes 

no bairro. 

Relação  com  as  ofertas  do  trabalho 

socioeducativo (5) 

Importância  do  conhecimento  do  próprio  território  em  que 

reside. 

 
Descrever  os  resultados  esperados  com  a 

realização da atividade (6) 

A   participação   das   idosas   e   dos   idosos   nos   espaços 

existentes na comunidade  e contribuição para a melhoria  da 

mesma. 

 
Apresentação das Oficinas de Danças 

 
 
Informações da Atividade (2) 

Promover por meio das oficinas de danças o empoderamento, 
 

autonomia  dos  usuários,  descobrindo  talentos  e  o 

protagonismo. 

 
Período de Realização (3) 

 
A partir de Janeiro a Dezembro. 

 
Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

Proporcionar  as  usuárias  e  aos  usuários  uma  forma   de 

exercer seu protagonismo na dança. 

Relação com  as  ofertas  do  trabalho 

socioeducativo (5) 

Identificar através da dança habilidades e aptidões até então 

desconhecidas pelos usuários. 

Descrever   os  resultados  esperados  com  a 

realização  da atividade (6) 

Oportunidade   de   promover   a   autoestima,   autonomia   e 

autoconhecimento e divulgação do trabalho no território. 
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Parada Técnica 

 
 
Informações da Atividade (2) 

Encontro com a equipe e oficineiros para uma integração nas 
 

atividades oferecidas para os idosos, troca de conhecimento, 

planejamento para o mês subsequente e momento para 

discussão e melhorias do espaço. 
 

 
Período de Realização (3) 

A   parada  acontecerá   na  última  segunda  feria  do   mês, 
 

iniciando  em Janeiro  até  Dezembro,  período da tarde  sem 

atividades para os usuários nesses dias. 
 

 
Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

Preocupação de fazer o melhor para as idosas e os idosos, 
 

contribuindo  para  que   nosso  ambiente  seja  agradável  e 

produtivo para os mesmos. 

Relação com  as  ofertas  do  trabalho 

socioeducativo (5) 

 
Integração dos profissionais. 

Descrever   os  resultados  esperados  com  a 

realização  da atividade (6) 

Os profissionais trabalharem em conjunto nas atividades para 

os idosos. 

 
Oficinas Propositivas SMADS 

 
Informações da Atividade (2) 

Curso   promovido   para   os   profissionais   do   NCI  para   o 

aprimoramento da dinâmica das atividades do serviço. 

 
Período de Realização (3) 

 
A partir de Janeiro a Dezembro 

 
Relação com as ofertas do trabalho social (4) 

Proporcionar aos profissionais aperfeiçoamentos para melhor 

atuação no serviço. 

Relação com  as  ofertas  do  trabalho 

socioeducativo (5) 

Oportunidade  de conhecimento e informação para  a prática 

coerente. 

Descrever  os  resultados  esperados  com  a 

realização da atividade (6) 

 
Melhoria do atendimento e serviço do NCI. 

 
 
6.  DETALHAMENTOS DA PROPOSTA 

http://www.uniaopopmulheres.org.br/
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6.1. Público Alvo: Idosas e idosos iguais ou acima de 60 anos, independente de classe social, 

nacionalidade,   gênero,   etnia   e   crença.   Tendo   prioridade   idosas   e   idosos   em   situação   de 

vulnerabilidade  e  risco  social,   ou  seja,  idosos  identificados  com  fragilidade  de  vínculos  afetivos, 

relacionais e de pertencimento social, em situação de violência doméstica e exploração. 
 

• Os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada; 
 

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

• Os que apresentam vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e oportunidades de 

convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão 

no serviço. 
 

6.2.Informações das Instalações a serem utilizadas 
 

O Serviço atualmente é desenvolvido na Rua Martinho de Vaz de Barros, 538, CEP 05786-150, localizado no 

Bairro Campo Limpo,- SP, onde atende 100 idosas e idosos, sendo 60 Idosos na convivência e 40 Idosos no 

acompanhamento  social domiciliar, moradores  do território de abrangência.  O espaço é alugado pela União 

Popular de Mulheres de Campo Limpo e Adjacências, exclusivo para execução do serviço. 
 

Sendo assim, o local utilizado já é uma casa adaptada para o desenvolvimento deste serviço, um espaço de 

inclusão e construção do conhecimento individual e coletivo, com o caráter de acolher, é referência as idosas e 

idosos e seus familiares do território, onde resignificam e fortalecem suas relações pessoais e sociais, a partir 

de uma ação educativa fundamentada em valores humanos e referenciais éticos que os permitam desenvolver- 

se de forma saudável. 
 

O imóvel possui dois andares: 
 

./  No piso térreo possui uma sala de inclusão digital, dois banheiros adaptados, um almoxarifado, uma 

copa e uma cozinha, uma sala onde acontecem as socioeducativas, uma sala de atendimento 

individualizado, uma sala administrativa, uma sala equipe técnica. 
 

./ No piso Inferior temos, um banheiro adaptado, uma sala para depósito, um salão onde acontece as 

atividades, espaço onde realizamos a horta. 
 

O  Serviço  já  funciona  nesse  espaço  desde  2013  e  foi aprovado  pelo  CRAS.  O  espaço  tem  condições 

adequadas,  quanto à iluminação,  ventilação, conservação, privacidade, salubridade, limpeza e acessibilidade 

em todos seus ambientes. Para o desenvolvimento qualitativo das ações, o espaço está provido de: 
 

• Computadores com internet de banda larga; 
 

• Materiais socioeducativos e pedagógicos; 

http://www.uniaopopmulheres.org.br/
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• Materiais de escritório; 

 
• Banco de Dados de seus usuários e da rede serviços do território; 

 
• Alimentação: A alimentação oferecida será adequada a população idosa, respeitando as necessidades 

nutricionais da faixa etária e tempo de permanência diário no serviço. Serão utilizados alimentos 

naturais como: frutas, legumes, 
 

• Outras   ações  :  Serão  desenvolvidos trabalhos educativos  mostrando a  necessidade  de  uma 

alimentação saudável através de sucos integrais, leite ou derivados com enriquecedor ( café, 

chocolate, frutas, cereais integrais entre outros), pães, biscoitos, torradas, bolos entre outros com 

enriquecedor (margarina, manteiga, geléia, queijos, patês, frios entre outros); aproveitamento de 
alimentos e enriquecimento da alimentação. 

 

•  ESQUEMA ALIMENTAR - Lanche: O serviço deverá manter afixado em local visível o  cardápio 

semanal. 
 
 
 

6.3. Vinculação  da ação com  as orientações  do  Plano  Municipal de  Assistências Sociais  e 
diretrizes nacionais 

 

O plano de ação segue o disposto no Plano Municipal de Assistência Social, assim como, com as diretrizes 

nacionais, como a LOAS, PNAS, NOB SUAS entre outras, as quais garantem por meio da oferta de serviços 
proteção social, as seguranças sociais. No caso do NCI, a oferta de atividades, ações e acompanhamento 

técnico promovem a segurança de convivência social, resultando em escuta, valorização I reconhecimento, 
situações de produção coletiva, exercício de escolhas, tomada de decisão sobre a própria vida e de seu grupo, 

experiência de diálogo na resolução de conflitos e divergências, reconhecimento de limites e possibilidades das 
situações vividas, experiência de escolher e decidir coletivamente, experiência de aprender e ensinar 

horizontalmente, experiência de reconhecer e nominar suas emoções nas situações vividas, experiência de 

reconhecer e admirar a diferença, o que proporciona em fortalecimento de  vínculos das idosas e idosos com 
suas famílias, com o território e com a sociedade. 

 

6.4. Forma de acesso dos usuârios e controle de demanda ofertada: 
 

Conforme previsto no edital, ofertamos dois tipos de atendimento a idosas e idosos no serviço, por meio do 
acompanhamento social domiciliar a população idosa beneficiários do BPC, os quais são encaminhados pelo 
CRAS e também identificados pela ação de busca ativa realizada pela equipe e validado pelo CRAS de 

abrangência. 

http://www.uniaopopmulheres.org.br/
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No espaço do serviço recebemos idosas e idosos encaminhados pelo CRAS e outros serviços públicos de 
proteção social como os de saúde, por organizações sociais locais parceiras, através de identificação 

comunitária e na maioria das vezes por indicação e divulgação de usuário e seus familiares, pela procura 
espontânea, o que mostra que a escolha de boa programação, construída através de espaços participativos, é 

o que garante a consolidação não apenas da política, mas de um grupo afetivo, que apresenta uma relação de 
pertencimento com o grupo e o serviço,  o que possibilita que participem das atividades de forma integrada, 

independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e crença religiosa, tendo prioridade os idosos em 

situação de vulnerabilidade e risco social, ou seja, idosos identificados com fragilidade de vínculos afetivos, 
relacionais e de pertencimento social, em situação de violência doméstica e exploração, e seus familiares. 

 

Cadastro de idosas e idosos: Os idosos têm suas matrículas e prontuários feitos no núcleo após passar por 

entrevista com a equipe técnica, que além de uma longa conversa e acolhida, também preenche uma ficha 

com  informações básicas, socioeconômico e necessidades. Conforme são cadastrados os novos idosos 

começam a participar do grupo e caso demandem, recebem uma visita social. Passam por uma adaptação no 
grupo, os quais são acompanhados pela equipe técnica do serviço. 

 

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

estratégias de atuação  para alcance das metas: 
 

Todo o projeto desenvolvido pela União Popular de Mulheres de  Campo Limpo e Adjacências tem seu 

desenvolvimento pautado em conceitos da Educação Popular, ou seja, é marcado pelo diálogo e construção 

conjunta do conhecimento e das resoluções dos problemas encontrados ao longo da execução do serviço. As 

relações estabelecidas entre a UPM, as idosas e idosos, as famílias e a comunidade não é a de ensino- 

aprendizagem exatamente, mas sim de troca mútua, tendo suas ações pautadas nas relações de confiança. 
 

Os idosos dispõem de muitos conhecimentos e saberes, que não podem ser subestimados ou negados dentro 
da metodologia proposta, o processo de formação e de organização das ações a serem desenvolvidas como 
as oficinas, partiram do reconhecimento das características singulares dos participantes e do grupo, pauta-se 
na proposta de organização e tomada de decisões coletivas. 

 

Os trabalhos desenvolvidos no NCI Campo Limpo serão atividades teóricas e práticas apoiadas em técnicas 

pedagógicas a fim de responder os anseios dos Idosos, através de técnicas como roda de conversa, resgate 
da história de vida, jogos cooperativos, técnicas teatrais, oficinas de "Contadores de Estórias", artesanatos, 

entre outras. Serão realizadas atividades expositivas utilizando de diversos recursos como: vídeo, projeções, 
cinema, apresentações, sempre com a proposta de estimular o debate, além de incentivar a apropriação de 

áreas públicas como praças, clubes, museus, pinacotecas, teatros populares, shows etc. 
 

Trabalho social: Acolhimento de toda a demanda de idosos e seus familiares, por meio da escuta, registro das 
necessidades pessoais e sociais, orientação e encaminhamentos para a rede local. Estando pautado na 
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necessidade, expectativas e desejos dos usuários, assegurando o desenvolvimento de um projeto afinado com 

as características do território em que está inserido. 
 

Trabalho  com famílias:  O trabalho com as famílias segue as diretrizes da Política Nacional de Assistência 

Social e NOB-SUAS, bem como em consonância com o Plano Municipal de Assistência Social. Desenvolvendo 

ações de Proteção Social aos usuários e suas famílias visando à superação de suas necessidades. 
 

Geração/Complementação   de  Renda:  O  NCI  possibilita  aos  idosos   aprender  técnicas  de  artesanato, 

reciclagem, reaproveitamento, entre outras técnicas que possibilitam os idosos a gerar renda. 

Outras ações: A UPM desenvolve várias ações voltadas ao fomento à geração de trabalho e renda como a 

organização de Grupos produtivos que possibilita a oportunidade de participar em grupos produtivos para a 

geração de renda e o acesso ao Micro Crédito Produtivo através do Banco Comunitário União Sampaio. 
 

Qualidade  de Vida: Com o objetivo de refletir sobre como aumentar nossa qualidade de vida, organizamos 

Rodas de Conversas para trabalhar assuntos relacionados a temáticas como envelhecer, ervas medicinais e 

reaproveitamento alimentar. Além de organizar oficinas e palestras sobre sexualidade e prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis. 
 

Outras ações: Em mais de dez anos de trabalho com a terceira idade, descobrimos duas coisas essenciais 

para que o idoso possa ter qualidade de vida, uma é a Alfabetização como vimos grande parte dos idosos são 

analfabetos o que cria uma grande barreira para o que ele possa resgatar sua autonomia e autoestima. 
 

Cidadania  e  Cultura:  O  direito  ao  acesso  à  cultura,  a  informação  e  seus  meios  de  produção  é  algo 

indispensável para a re-inclusão do idoso na comunidade atual para isso serão proposta Oficinas Culturais, 

com o objetivo de resgatar e fomentar o consumo e a produção cultural, além Atividades Culturais como bingo, 

passeios entre outros com o objetivo de disseminar culturas e incluir os idosos. 
 

Corpo e Mente: Além dos trabalhos manuais o idoso necessita trabalhar a mente e o corpo e para isso são 

organizadas ações como Tai chi, Yoga Xian Gong e Relaxamento; 
 

Conselho  Gestor: É uma instância  colegiada  de caráter deliberativo que tem por objetivo a articulação  de 

esforços dos atores institucionais, usuários e poder público visando incentivar e zelar pelo aprimoramento da 

qualidade  técnica e política do serviço NCI, funcionando como órgão de apoio à consecução  de políticas e 

iniciativas  de proteção integral aos idosos. É um espaço também aberto a comunidade,  a fim de construir 

novas relações, através de ações que se proponha integrar faixas etárias, culturas e pensamentos diferentes. 

O conselho gestor do Grupo se reunirá mensalmente para debater a organização e criar formas inovadoras 

para solucionar os problemas cotidianos. 
 

Outros espaços de participação: A UPM também incentiva os idosos a participarem de outros espaços políticos 

como o Conselho Municipal do Idoso, Fórum do Idoso, entre outros. 

http://www.uniaopopmulheres.org.br/


24 

UNIÃO POPULAR DE MULHERES DE CAMPO LIMPO E ADJACÊNCIAS 

Rua Zacarias Mazel n.0 128 -Campo Limpo 

CEP. 05790-010 -São Paulo 

CNPJ 57.395.741/0001-36   C.C.M 2.240.906-8 

União 
popular 

de Mulheres 

 

 

de can'!Po_limpo 
e adJacene as 

 
 

Indicadores de Avaliação do Serviço: 
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Fonte: Declaração Mensal de Execução dos Serviços 

 
• Percentual de Idosos  ingressantes, com  perfil  para  BPC, que  foram  encaminhados  para  a 

obtenção do beneficio no trimestre. 

Meta: 100% 
 

• Percentual médio de idosos beneficiários do BPC atendidos no trimestre. 
 

Meta: 70% 
 

• Percentual médio de ocupação das vagas nas atividades do serviço. 
 

Meta: 90% ocupação ou mais 
 

• Percentual médio de idosos  em situação de vulnerabilidade fisica, social ou econômica  com o 
 

Plano de desenvolvimento do PDU desenvolvido no trimestre. 
 

Meta: 100% 
 

• Percentual  de  idosos  ingressantes,  com  perfil  para  PTR, que  foram  encaminhados  para  a 

obtenção do beneficio no trimestre. 
Meta: 100% 

 

• Percentual  médio  de famílias  de idosos  que participaram de atividades  socioeducativas no 

serviço durante o trimestre. 

Meta: 40% ou mais. 
 
 
 

Sendo assim temos como AÇÕES OFERTADAS PELO SERVIÇO 
 

Trabalho Social  a) Busca ativa; 
 

b) Acolhida, escuta, visita domiciliar, entrevista individual e familiar, 
 

c) Adoção de ações participativas e dialógicas de trabalho com idoso, a fim de fortalecer a sua 

função protetiva, propiciando a permanência do mesmo; 
 

d) Orientação e encaminhamentos dos idosos/famílias aos recursos sócios assistenciais e de 

outras políticas do território; 
 

e) Identificação e encaminhamento de idosos que possuam perfil para obtenção do Benefício 

de Prestação Continuada- BPC e Programas de Transferência de Renda- PTR; 
 

f)   Realização   de  grupos   de  convívio  familiar,   comunitário   e  intergeracional   visando   o 

fortalecimento de vínculos e a inclusão social do idoso; 
 

g)   Elaboração   de   plano   de   acompanhamento   do   idoso   que   apresente   situações   de 

vulnerabilidade   pela  fragilização  de  vínculos  familiares  e/ou  pela  ausência  de  acesso  a 
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 possibilidades de inserção social e comunitária; 
 

h) Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários; 
 

i) Articulação sistemática com o Centro de Referência de Assistência Social- CRAS; 
 
j) Elaboração  de Plano de Desenvolvimento do Usuário  - PDU para idosos  beneficiários  do 

BPC e idosos oriundos de famílias beneficiárias de programas  de transferência de renda, que 

necessitem de acompanhamento social domiciliar. 

 
 

Trabalho 
 

Socioeducativo 

 

a) Promoção  de experiências para o autoconhecimento  e autocuidado, visando qualidade  de 

vida e envelhecimento saudável; 
 

b) Produção de informação, comunicação e defesa de direitos; 
 

c) Reconhecimento dos recursos do território e apropriação dos mesmos pelos idosos; 
 

d) Desenvolvimento  de ações sociais pautadas pelo respeito a si próprio  e aos outros, 

fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania; 
 

e) Desenvolvimento de ações sociais e experiências que possibilitem o desenvolvimento de 

potencialidades e ampliação do universo informacional e cultural; 
 

f) Desenvolvimento de ações sociais de relacionamento e convivência  em grupo, bem como a 

administração de conflitos por meio do diálogo, compartilhando outros modos de pensar, agir e 

atuar. 
 

Trabalho  com 

famílias 

 

O trabalho com as famílias segue as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social e 

NOBSUAS, bem como em consonância com o Plano Municipal de Assistência Social. 

Desenvolvendo  ações de "Proteção Social" aos usuários e suas famílias visando a superação 

de suas necessidades. 
 

Qualidade de Vida 
 

Com o objetivo de refletir sobre como aumentar nossa qualidade de vida, organizamos Rodas 

de Conversas para trabalhar assuntos relacionados a temáticas como envelhecer, ervas 

medicinais   e  reaproveitamento  alimentar.  Além  de  organizar   oficinas  e  palestras   sobre 

sexualidade e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. 
 

 
Outras ações: Em mais  de dez anos de trabalho  com  a terceira idade, descobrimos  que  a 

melhora de vida dos idosos, esta vinculado ao retorno ao trabalho manual com a terra, ou seja, 

a construção de uma horta comunitária é um instrumento de lazer e socialização para o idoso. 

 

Cidadania e Cultura 
 

O direito ao acesso a cultura, a informação e seus meios de produção é algo indispensável para 

a re-inclusão do idoso na comunidade atual para isso serão propostas Oficinas Culturais, com o 
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 objetivo de resgatar e fomentar o consumo e a produção cultural além de Atividades Culturais 

como bingos, passeios entre outros como o objetivo de disseminar culturas e incluir os idosos. 

  

Corpo e Mente 
 

Além dos trabalhos manuais o idoso necessita trabalhar a mente e o corpo e para isso serão 
organizadas ações como Yoga, Xian Gong, Tai-chi e Alongamento. 

 

Aquisições Dos 

Usuários 

 

a) Ser acolhido em suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades; 
 

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

idoso; 
 

c).  Vivenciar experiências que  contribuam para  o  fortalecimento de  vínculos familiares e 

comunitários; 

d). Ter acesso à rede socioassistencial e a serviços de outras políticas públicas; 
 

e). Ter ampliado o seu universo social, informacional e cultural; 
 

f). Ter acesso as atividades de lazer, esporte e manifestações artísticas e culturais do território 

e da cidade; 
 

g). Ter oportunidade de avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e reivindicações; 
 

h) Ter acompanhamento; 
 

g) Ter o serviço do NCI Campo Limpo ampliado para 8 horas de segunda á sexta feria. Onde 

eles possam ter mais oportunidades de usufruir as atividades oferecidas de manhã ou a tarde. 
 

Também temos  as ATIVIDADES TÉCNICA 
 

 

AÇÕES 
 

OBJETIVOS 
 

PERIODICIDADE 
 

Acolhimento e 
Encaminhamentos 

 

Acolher a idosa e o idoso e sua família, explicando o trabalho a ser 
desenvolvido, e encaminhando para rede de serviços. 

 
Todos os dias 

 
 
Registro 

 
Registrar toda  a  demanda, através de  um  cadastro  próprio que 
alimenta dados para o aperfeiçoamento de nosso trabalho. 

 

 
Conforme demanda 

 

 
 
 
Visitas Técnicas 

 

Enriquecer a percepção da dinâmica familiar. Além de reconhecer 

local, ambiente e condições de moradia, bem como os recursos 

existentes nas proximidades da residência, colaborando com o 

processo de conhecimento do público. E fortalecer o vínculo entre 

técnico, familiares, idosos e comunidade. 

 
 
 
Conforme combinado 
com os Idosos 

http://www.uniaopopmulheres.org.br/
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Visita Domiciliares 

 

Desenvolver visitas as casas de idosos, principalmente os que se 

encontram com algum tipo de doença que o impede de participar do 
grupo. 

 
Conforme combinado 

entre os idosos 

 
 
 
Conselho Gestor 

 
Reuniões periódicas com os grupos atendidos pelo centro de 
convivência a fim de debater sobre o atendimento, dúvidas surgidas 
ao longo do trabalho, apresentação de propostas, reivindicações dos 
usuários, sugestões e críticas. 

 
Será realizado um 
encontro mensal. 
 
1 hora 

 
 
 
 
Encontro entre idosos 

 
(rodas de conversa) 

 
Debater sobre temas presentes no cotidiano: organização do espaço, 
geração de renda, sexualidade, amigos, lazer, drogas, violência, 
DST/AIDS, relacionamento familiar e outros de interesse dos idosos. 

 
Proporcionar um  espaço para  reflexão sobre  sua rotina de  vida, 
procurando canalizar as energias para atividades culturais, 
comunitárias, esportivas entre outras em consonância com o direito ao 
exercício de sua cidadania. 

  
 
 
 
Todo dia haverá 
momentos de conversa 

 
 
Encontro entre  Famílias 

e ou responsáveis. 

 

Proporcionar momentos de integração entre os familiares/ 

responsáveis e oficineiros para que possam trocar e adquirir 

experiências em seus relacionamentos com outros idosos e demais 

membros da família e temas de interesse. 

 
 
 
Mensal 

 
 
Envolvimento 

Comunitário 

 
Incentivar a participação do idoso nos Fóruns da Assistência social, 

fórum do Idoso da região e demais eventos que envolvam a 

comunidade. 

 
 
Contato permanente 

 

 
 
 
Encontro Cultural 

 

Atividades que desenvolva inclusão sócio cultural e desperte o 
interesse   pelo  desenvolvimento da  arte,  além  da  promoção  de 
apresentações artístico-culturais a fim de promover a confraternização 
entre os atendidos, seus familiares e pessoas próximas ao seu 
convívio. 

 
 
Será realizado um 

encontro semanal. 

1 horas 

 

 
 
 
Oficinas Artesanais 

 
 
 
------------------- 

 

Oficinas de Corpo 

 

Aulas de técnicas artesanais que proporcionem a troca de 

conhecimentos, reaproveitamento de materiais diversos encontrados 

na natureza e a reciclagem de materiais como plásticos, tecidos etc, 

também  proporcionar  a  oportunidade de  complementar a  renda 
familiar. 
---------------------------------------------------1 
Utilização de  técnicas orientais que estimulem a  mobilização e  o 
reaproveitamento da energia do corpo proporcionado ao praticante 

 
 
Serão realizadas cinco 

oficinas por semana 

8 horas 
 
------------------- 

Serão realizadas 3 
oficinas por semana 
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 maior equilíbrio, tranquilidade e acesso a sua consciência  emocional, 

 

permitindo   seu   autoconhecimento   emocional   e   desenvolvimento 

espiritual; 

 

3 horas 

 
 
Capacitação   Profissional 

dos trabalhadores 

 
Realizar  encontros  com  a  equipe  do  serviço  para  planejamento, 

avaliação e capacitação. 
 
Propiciar   troca   de   informações,   amadurecimento   das   ações   e 

socialização de decisões. 

 
 
 
4h por mês 

 
 

6.6. Fonna de monitoramento e Avaliação dos resultados 
 

O monitoramento e avaliação do serviço ocorrerão ao longo de sua realização, tendo em vista que a gestão é 
compartilhada e que em grande parte das ações é ela mesma quem define seus caminhos e prioridades. 

Dessa  forma,  o  movimento é  sempre  avaliação-reflexão-ação. Estas  avaliações  serão  registradas  e 
sistematizadas em atas das reuniões da equipe do serviço, que também fará o mesmo movimento de 

avaliação-reflexão-ação em reuniões mensais da equipe. Serão utilizados instrumentos de registro como fotos 
e vídeos produzidos no desenvolvimento das atividades e ações. 

 

Outra forma de avaliação será através do conselho gestor, onde serão realizadas dinâmicas que facilitam as 
críticas, a fim de construir melhorias para o projeto. E também teremos a avaliação da supervisão técnica de 

CRAS através de relatório mensal do serviço realizado. 
 

As  metas serão monitoradas através de reuniões de equipe mensais e  pelos instrumentais (descritivos 

qualitativos e quantitativos) de controle e registro das ações. Ocorrerão avaliações semestrais onde será 

avaliado todo o trabalho de maneira a orientar e planejar as próximas ações para o aperfeiçoamento do 

trabalho. 
 

Monitoramento:  Todos os idosos interessados em participar do NCI serão inscritos, através de uma ficha 

socioeconômica, obtendo as necessidades de cada idoso além de realizar encaminhamentos ligados a rede da 

assistência social e  outros, as  visitas também possibilitam o  fortalecimento de vínculos entre  técnicos, 
familiares, idosos e comunidade. A partir da inserção do idoso no serviço ele passa a ser monitorado 

diariamente  através da sua presença nas atividades, conversas individuais, rodas de conversa e  visitas 

domiciliares.  Tendo o usuário mais de três faltas consecutivas sem justificativas será realizado contato com 

esse usuário a fim de detectar o motivo de sua ausência. 
 

Ou seja, os indicadores mensuráveis de monitoramento serão as listas de presença e os relatórios das visitas e 

conversas, estes instrumentos serão levados para as reuniões mensais da equipe, que também terá como 

função monitorar a qualidade do serviço e o alcance das metas. 
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Avaliação: A avaliação do serviço ocorrerá ao longo de sua realização de forma a envolver diretamente os 
usuários nesse processo, e assim juntos, usuários e técnicos, construir soluções coletivas para os problemas 
encontrados no desenvolvimento do serviço. Para isso será criado espaços para avaliação como: as rodas de 
conversas no fim das atividades e o conselho gestor, que se reunirá mensalmente com a proposta de realizar 

dinâmicas que facilitarão as críticas e a construção de propostas coletivas. Ou seja, além da lista de presença 
a qual consideramos como uma forma de indicadores de avaliação terá as atas do Conselho Gestor, e uma 
planilha individual de acompanhamento, a qual nos permite acompanhar as mudanças na vida de cada idoso 
como: participação, saúde, apropriação do espaço, identidade com grupos, entre outros, estes instrumentos 
serão levados para as reuniões mensais da equipe, que também terá como função avaliar qualidade do serviço 
e o alcance das metas. Ocorrerão também avaliações semestrais onde será avaliado todo o trabalho de 
maneira a orientar e planejar as próximas ações para o aperfeiçoamento do serviço. 

 

Outros instrumentos de monitoramento e avaliação serão construídos junto ao CRAS através de visitas e 
relatórios mensais do serviço realizado dentro dos padrões exigidos. 

 

Todos os instrumentos e documentos gerados para monitoramento e avaliação, assim como o conhecimento 

gerado no desenvolvimento do serviço será disponibilizado ao CRAS de abrangência do serviço, bem como 
entre as Supervisões de Assistência Social e SMADS nos encontros, seminários e relatórios. 

 

6.7. Demonstração de Metodologia do Trabalho social com as Famílias 
 

A família tem, hoje, um lugar garantido no discurso das políticas públicas. Um dos objetivos da PNAS - Política 

Nacional de Assistência Social - é: "assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 
centralidade na      família      e      que      garantam     a      convivência     familiar      e      comunitária". 

Entendemos famílias como: "um sistema vivo, em constante transformação, um organismo complexo que se 

altera com   o   passar   do   tempo,   para   assegurar   a   continuidade  e   o   crescimento   de   seus 
membros".(Andolfi,1984) 

 

No momento, a Política Nacional de Assistência Social consiste na transferência de renda para as famílias em 
situação de vulnerabilidade.  Na cidade de São Paulo localiza-se grande parte da riqueza do país, todavia 
localiza-se também               o               maior               bolsão               de               vulnerabilidade. 
As áreas de altíssima vulnerabilidade agrupam as famílias conforme a concentração de adolescentes em 
conflito com a lei, a presença de adolescentes mães de filhos nascidos com baixo  peso e a presença de 

serviços direcionados à população de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. 
 

As ações serão desenvolvida no sentido de ampliar a colaboração e a conexão com as instituições que já 

trabalham na área, buscando um trabalho de rede que possibilite às famílias o resgate da autoestima e a 

apropriação de      recursos     e      saberes     para     o     enfrentamento     de     suas      dificuldades. 

Buscar favorecer contextos onde essas famílias possam conversar e ser escutadas, ajudando-as a ampliar 
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suas relações intergeracionais e comunitárias, fortalecendo-se como grupo, aprendendo uns com os outros e 
otimizando seus recursos e competências, bem como as possibilidades de acesso e interação com a rede 
social. 

 

Buscar uma aproximação e nos colocamos disponíveis para escutar e refletir com os grupos os  temas 

emergentes de cada contexto, construindo os caminhos alternativos possíveis, por meio de uma reflexão 

conjunta,         otimizando        a         possibilidade        de         desenhar         caminhos         alternativos. 

A  metodologia de  trabalho,  então, se  estabelecerá de  forma sistemática com  a  realização  de  grupos 

socioeducativos, atendimentos individuais e visitas domiciliares diárias. 
 

Pautamos nosso trabalho nos seguintes aspectos: 
 

./  Construção de espaços públicos e privados de ajuda mútua para resgate de cidadania; 
 

./  Prontidão: capacidade de acolher as necessidades famílíares, na medida em que a solicitação é 

efetuada; 
 

./  Intensidade: resultado da conexão e da continuidade das iniciativas estabelecidas com as famílias; 
 

./  Protagonismo familiar: movimento resultante da troca e circulação das informações e do apoio dado às 

famílias e que permite às próprias famílias tomarem suas decisões; 
 

./  Recursos às intervenções múltiplas: grupos de geração de renda, de discussão, de tarefas, visitas 

domiciliares, acompanhamentos, atividades culturais, etc; 
 

./ Treinamento dos  agentes sociais: desenvolvimento da  compreensão relaciona! sistêmica,  da 

capacidade de perguntar, da compreensão sobre preconceito social, racial e de gênero, das 

características da população atendida e das intervenções já utilizadas; 
 

./  Cuidado com o cuidador. 
 

./  A forma de trabalhar com as famílias em busca conectar os laços rompidos. Neste processo, será 

fundamental recuperar as trajetórias de migração, com suas perdas, mas também com suas histórias 

de sucesso. A ênfase no positivo, no aprendizado que advém do sofrimento e nas competências das 

famílias será constante. 

Treinaremos e cuidaremos dos trabalhadores sociais para que eles tenham olhos e ouvidos para as 
histórias das famílias, para que permitam a interação entre ambos. 

Ao permitir escutar as famílias os trabalhadores possam acessar suas próprias histórias e assim, 
estabelecer pontes entre eles, seus cuidadores, e as famílias atendidas. 

 

Tais pontes nos parecem fundamentais para a superação dos preconceitos. 
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Função Carga horária Quantidade Escolaridade Competência 

Gerente de Serviço 11 20 horas 01 Nível Superior Responsável          pela 
 

gerência   dos  serviços 
de Proteção Social 
Básica 

Técnicos 20 horas 02 Nível superior 
Compatível  com 

Exercer funções 
técnicas junto aos 
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Acreditamos que os contextos de dor devam ser tratados com toda a delicadeza e afeto e que a circulação das 
histórias, um verdadeiro treino da memória afetiva, permite não só o enraizamento das famílias com suas 
próprias histórias, mas a facilitação da construção da rede social. 

 

Consideramos fundamental buscar a história dos membros familiares, dando voz a eles quando estiverem 
presentes; fazê-los perceberem que eles também têm suas histórias depositadas nas memórias das famílias, 

mas que podem ser apropriadas por eles. Fará muito bem a família poderem escutar as histórias de seus pais 

e poderem estabelecer com eles relações de pertencimento. 
Entendemos que faz bem às famílias escutarem-se umas às outras e serem escutadas, especialmente quando 

buscamos as competências e o destaque aos pontos positivos. 
 

Quando tal processo ocorre conhecemos mais da incrível diversidade e mobilidade destas famílias, mas, 

principalmente, aprendemos sobre nossas possibilidades e limitações e, ainda, aprendemos a aprender e a 

narrar. 
 

6.8.  Demonstração  de  Conhecimento  e  Capacidade  de  Articulação  com  serviços   da  Rede 
Socioassistenciais local e políticas públicas setoriais, no âmbito territorial 

 
O serviço Núcleo de Convivência de Idoso desenvolve juntamente com o CRAS, a articulação com a rede de 

proteção social  do  território, na perspectiva da intersetorialidade, visando o  fortalecimento familiar e  a 

sustentabilidade das ações desenvolvidas, de forma a superar as condições de vulnerabilidade. Dessa forma, 

as reuniões de Supervisão coletiva, reuniões de rede e fóruns possibilitam a articulação de ações conjunta com 

a rede socioassistencial do território. Além da construção de parcerias com a unidade Básica de Saúde, as 

Escolas locais entre outras agentes de interesse do grupo. 
 

6.9. Detalhamento dos recursos humanos na gestão do serviço tendo como referência o quadro 
de recursos  humanos  estabelecido  na Portaria  46/SMADS/2010, quantos  profissionais e suas 
quantidades. 

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

como, a carga horária, habilidades, atribuições e competências 
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   a   natureza    do 
 

Serviço 

usuários,  suas  famílias, 
 

comunidade e junto às 

organizações e órgãos 

públicos de acordo com 

a programação 

estabelecida e com as 

necessidades   pessoais 

e sociais dos usuários. 

Agente operacional 20 horas 02 Alfabetizado Executar    serviços    de 
 

higienização, limpeza, 

arrumação e 

manutenção; auxiliar na 

 
refeições;  zelar e vigiar 

o espaço físico do 

serviço. 
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preparação de 
 
 
 
 
 

Obs. Segundo a le1 12.317,  de 26 de agosto de 2010, que altera o art1go 5° da Le1 de Regulamentação 

Profissional (Lei 8.662/1993) e define a jornada máxima de trabalho  de assistentes  sociais em 30 horas 

semanais sem redução salarial. 
6.9.2.  Especificar  a distribuição dos profissionais para a operacionalização e gestão do  serviço 

 

para a garantia dos resultados e metas propostas 
 

Função Perfil Carga horária Atribuições 
Gerente de SeNiço 11 Escolaridade de 

nível superior 
preferencialmente 
com experiência de 
atuação 

e/ou  gestão em 
programas, projetos 

ou  serviços 

socioassistenciais 
voltados ao idoso, 

com prioridade no 

âmbito da Política 
da Assistência 

Social. 

20horas Elaborar o planejamento semestral e mensal em 
conjunto com a equipe técnica 
Levando em conta a legislação vigente, as 

diretrizes técnico-operacionais da SMADS, as 

necessidades dos usuários do serviço e o 
mapeamento do território; 

•. Elaborar cronograma de atividades em conjunto 

com a equipe técnica; 

•  Divulgar na comunidade o funcionamento do 
serviço como equipamento público da política de 
assistência social referenciado ao CRAS; 

•. Gerenciar o quadro de profissionais e contratação 
de oficineiros, realizando desde o processo seletivo 

à avaliação sistemática de desempenho, de modo a 
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  !  atender  aos  requisitos  da  proposta  do  serviço, 

 

compartilhando   informações   com   o   técnico   do 

CRAS,  supervisor  do  serviço,  conforme  orienta  a 

legislação em vigor; 

•   Coordenar   e  acompanhar   as  atividades   dos 
 

oficineiros, estabelecendo dinâmica de trabalho e 

troca de informações sobre as oficinas ofertadas, a 

adesão e avaliação dos idosos; 

I •   Propiciar  condições   para  a  execução   das 

atividades  programadas  para  os idosos,  por meio 
 

da administração de equipamentos e materiais 

necessários ao desenvolvimento das atividades, 

mediando junto à organização conveniada a 

contrapartida necessária; 

•   Manter  e  desenvolver  articulação  com  CRAS. 
 
1  CREAS     e     demais     serviços     da     rede 

socioassistencial, visando à qualificação dos 

encaminhamentos; 

•    Acompanhar   e   monitorar   os   processos   de 

trabalho com os idosos, conforme planejado; 

•. Encaminhar as idosas e os idosos e suas famílias 

ao CRAS para cadastramento nos bancos de dados 

de  âmbitos  federal,   estadual  e   municipal,   para 

inclusão em programas  de transferência de renda e 

outros benefícios socioassistenciais; 

•. Coordenar  a realização  do mapeamento  da sua 

área de atuação, em conjunto com a equipe, 

identificando recursos disponíveis e promover 

articulações e parcerias com as redes sociais do 

território; 

•. Propiciar condições para atualização mensal dos 

sistemas de controle de dados do serviço, 

informatizados ou manuais, adotados pela SMADS, 

bem  como  os decorrentes  das normas  expedidas 

pela  União  e  pelo  Governo  do  Estado  de  São 

Paulo; 

•   Responsabilizar-se  pela  gestão  operacional   e 
 

administrativa,    adotando    os    instrumentais    de 
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I controle técnico e financeiro e demais instrumentos 
I 

de  acompanhamento, monitoramento  e avaliação, 

estabelecidos por SMADS; 

•    Garantir   o   acompanhamento   sistemático   de 
 

pessoas idosas, beneficiárias ou não do BPC, com 
 

1      necessidade  de proteção social básica no domicílio, 

através  da      elaboração       do       Plano      de 

Desenvolvimento  do  Usuário  - PDU  e  da 

articulação   com    o    CRAS,   CREAS    e    rede 

intersetorial, de acordo com a necessidade; 

•.  Monitorar  a realização  de  visitas  domiciliares  a 

partir das listagens encaminhadas pelo CRAS e a 

realização do Plano de Ação estabelecido para o 

trabalho; 

•. Assegurar  o  fornecimento  de  lanche  para  os 
 

idosos  nas  atividades  grupais, de acordo  com  as 

I orientações estabelecidas por SMADS; 
•   Realizar  avaliação  trimestral  e  anual  do 

atendimento  aos  idosos  acompanhados  pelo 

serviço, conforme indicadores de avaliação, em 

conjunto com o técnico do CRAS, supervisor do 

serviço; 

•  Receber  e  avaliar  sugestões  e  demandas   dos 
 

usuários sobre as atividades do serviço; 
 

•  Coordenar  reuniões  de  avaliação  de  atividades 

em  conjunto  com  a  equipe  técnica  para 

manutenção ou redirecionamento delas; 

• Emitir  relatórios,  quando  solicitado,  e garantir  o 

envio mensal de dados sobre as atividades 

desenvolvidas  com os idosos  atendidos, conforme 

instrumental específico; 

• Encaminhar a DEMES e o relatório mensal das 

ações desenvolvidas para o técnico do CRAS, 

supervisor do serviço. 

• Apresentar mensalmente os comprovantes  fiscais 

de prestação de contas e a DESP para a UPC e, 

trimestralmente, apresentar a DEGREF; 

Participar  de  processos  de  capacitação 
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  !  continuada promovidos por SMADS ou 
I 

pela organização; 

•  Promover   articulações   e    parcerias    com 

instituições privadas, representantes do comércio 
local, empresas, instituições de ensino e demais 

1      serviços locais visando 
\     à diversificação no atendimento. 

 
 

I 

 

 
 

Técnicos Formação de nível 

superior 

preferencialmente 
com  conhecimento 

e/ou 

experiência 

comprovada na 
área de 
gerontologia. 

Assistente social- 20 
horas 
Psicólogo - 20 
horas semanais. 

Participar na elaboração do planejamento semestral 

e mensal, com o gerente, levando em conta a 
legislação vigente e as necessidades dos usuários 

I do serviço; 

:: : :.r  d:::::: to r::u! esa  : s=  ;:d: 

I promover articulações e parcerias com as redes 
sociais do território; 
Elaborar o cronograma de atividades semanais; 

• Divulgar na comunidade o funcionamento do 

serviço como equipamento público da política de 

assistência social referenciado ao CRAS; 

• Realizar atendimento da demanda pelo serviço 
por meio de inscrição em instrumental específico; 

•  Realizar a matrícula do idoso e orientar sobre 
procedimentos e ofertas do serviço; 
• Orientar, encaminhar e auxiliar na obtenção de 
documentos de       identificação,      benefícios 
assistenciais e diretos de cidadania; 
• Proceder ao registro de informações colhidas nas 

ações junto aos idosos e seus familiares em 

instrumentais apropriados ao serviço; 

• Manter e desenvolver articulação com CRAS, 
CREAS     e      demais      serviços      da      rede 
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!  socioassistencial,    visando    à  qualificação    dos 
I 

encaminhamentos dos usuários; 
 

• Responsabilizar-se pela referência e contra 

referência no atendimento aos usuários; 

• Realizar acolhida, atendimento individual e grupal, 
 

orientações e encaminhamentos a serviços da rede 

socioassistencial  e  demais  políticas  públicas, 

inclusive  para  obtenção  de  documentos,  quando 

1      necessário; 
 

• Realizar visitas domiciliares para identificar e 

acompanhar   as  necessidades   de  orientação   ao 

idoso e sua família; 

• Realizar atendimento particularizado  com o idoso 

e sua família, na perspectiva de ampliação da 

capacidade   protetiva  e  de  superação   de 

fragilidades familiares e sociais; 

• Desenvolver  reuniões socioeducativas  e reuniões 
 

de convivência com grupos de 

idosos e grupos de familiares; 

•    Organizar    palestras    e    atividades    coletivas 
 

(eventos) com os idosos, suas famílias e 

a comunidade; 

• Manter prontuários em padrões adequados para 

análise e consulta dos demais técnicos e técnico 

supervisor do CRAS, em qualquer tempo; 

•  Manter  controles  diários  e  mensais  com 

informações sobre as atividades 

desenvolvidas   com   os  usuários   e  alimentar   os 
 

sistemas de dados adotados pela 
 

SMADS; 
 

• Realizar avaliações sistemáticas com os idosos, 

conforme metodologia de monitoramento e 

indicadores estabelecidos; 

• Identificar e encaminhar  ao CRAS as demandas 

de idosos e famílias para o acesso 

a cadastramento em programas de transferência de 

renda, outros benefícios 

socioassistenciais  e inserção  na rede  de proteção       / 
'---- --'-- - --'------- --L.-- - ----'1 

http://www.uniaopopmulheres.org.br/


UNIÃO POPULAR DE MULHERES DE CAMPO LIMPO E ADJACÊNCIAS 

 

 

União 
po,ular 

de Mulheres 
de cam_poJimpo 

e adJacenCias 

Rua Zacarias Mazel n.0 128 -Campo Limpo 
CEP. 05790-010 -São Paulo 

CNPJ 57.395.741/0001-36   C.C.M 2.240.906-8 
Fone /Fax: 5841-4392  www.uniaopopmulheres.org.br 

 
\     social; 

• Participar de reuniões de avaliação das atividades 

para manutenção ou 

redirecionamento; 

• Acompanhar idosos, por meio de visita domiciliar, 

'   que necessitem proteção 
I social básica no domicílio, tendo como estratégia 
,  de ação a elaboração do Plano 

I de Desenvolvimento do Usuário (PDU); 

• Participar de processos de capacitação 

continuada promovidos por SMADS ou 
pela organização; 
• Proceder à  discussão de casos que necessitem 

de intervenção com a equipe técnica; 

139 
I •   Elaborar  relatório  quando  da  ocorrência  de 

abandono, afastamento, ou desligamento do NCI; 
• Proceder à orientação sistemática aos idosos em 

relação aos direitos socioassistenciais e Estatuto do 
Idoso, sensibilizando-os para prevenção e atuando 
quando da identificação de situações de risco, 
violência, abandono, 

maus-tratos, negligência, abuso sexual e financeiro; 
• Elaborar e encaminhar ao CREAS relatórios sobre 

a identificação de situações de risco, suspeita de 

violência, abandono, maus-tratos, negligência, 
abuso sexual e financeiro contra o idoso; 

• Desenvolver ação de localização de familiares 

e/ou pessoas das relações do 
idoso, quando necessário; 
• Desenvolver atividades socioeducativas que 

valorizem as experiências e contribuam para a 
sociabilidade, o exercício da autonomia e do 

protagonismo; 

• Desenvolver atividades que contribuam para os 

cuidados com idosos e na capacitação de  seus 
cuidadores; 

•  Receber, avaliar e  encaminhar sugestões dos 

37 ;f 
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  I idosos  para  o  aprimoramento  das  atividades  do 
I 

serviço; 
 

• Participar de reuniões de avaliação das atividades 

para manutenção ou redirecionamento delas; 

• Substituir o Gerente quando designado; 
 

•  Alimentar   sistemas   de  controle  de  dados   do 

serviço, informatizados ou manuais, 

I adotados pela SMADS, bem como os decorrentes 

j   das normas expedidas pela 

 União, pelo Governo do Estado de São Paulo; 
 

•   Realizar   visita   domiciliar    ao   idoso,   quando 

solicitado pelo CRAS, e elaborar o 

respectivo relatório. 

Agente operacional alfabetizado 20horas Atribuições na cozinha/copa: 
 

•  Preparar  e  oferecer  lanches  seguindo  normas 

técnicas estabelecidas pelo Manual 

Prático para uma Alimentação Saudável - SMADS; 
 

• Executar e manter a higiene, limpeza e arrumação 

dos ambientes de preparo e 

oferta de lanches; 
 

• Conservar e preservar  equipamentos  e utensílios 

relacionados a cozinha/copa; 

•  Conhecer  as  ofertas  do  serviço  e  orientar  os 
 

usuários quando necessário; 
 

•  Auxiliar  na  organização   dos  espaços  antes  e 

depois da oferta das atividades com 

os idosos; 
 

• Apoiar o gerente e o técnico quando solicitado; 
 

•  Participar  de  reuniões  de  avaliação  em  equipe 

para manutenção ou 

redirecionamento das ações do serviço. 

I Atribuições na limpeza geral: 
  

•  Executar  e   manter   serviços   de   higienização, 

limpeza e arrumação nos ambientes do serviço; 

• Zelar pelo espaço físico do serviço; 
 

• Conservar  e preservar  os bens  patrimoniais  do 

serviço; 

140 
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  1     • Conhecer  as  ofertas  do  serviço  e  orientar  os 
I 

usuários quando necessário; 
 

• Auxiliar na organização e proceder a higienização, 

dos espaços antes e depois da 

oferta das atividades com os idosos; 

.Apoiar o gerente e o técnico quando solicitado; 

I •  Participar  de  reuniões  de  avaliação  em  equipe
 

'I        para manutenção ou 
redirecionamento das ações do serviço 

Oficineiros Nível  de  instrução 

médio  ou  superior, 

autônomos,    com 

habilidades e 

conhecimentos 

específicos     para 

trabalhar  com  o 

segmento   idoso, 

contratados pela 

organização 

conforme 

programação 

técnica 
 

estabelecida,    com 

experiência 

comprovada   de  no 

mínimo um ano em 

programas   ou 

projetos  sociais. 

Deverá 

apresentar  o 

projeto da Oficina 

para a qual foi 

contratado, dominar 

o tema e técnica 

da atividade a ser 

oferecida, e ter 

flexibilidade para 

adaptar a oficina  à 

 Planejar e realizar oficinas conforme Plano de Ação 

estabelecido pelo serviço, de forma a contemplar 

necessidades e expectativas dos idosos e 

potencialidades do 

território; 
 

• Desenvolver atividades com grupos diversificados 

de idosos, em consonância 

com os trabalhos técnicos da equipe; 
 

• Elaborar material de divulgação interna com 

informações sobre a oficina a ser oferecida; 

• Esclarecer sobre a metodologia e os objetivos 

referentes à natureza da oficina; 

• Organizar o espaço antes e após a atividade e 

responsabilizar-se pelo material a ser utilizado nas 

atividades socioeducativas; 

•  Controlar  a  frequência  dos  usuários  nas 

atividades; 

• Informar o técnico quando identificar suspeitas de 

risco, violência, abandono, 

maus-tratos, negligência, abuso sexual e financeiro 
 

contra o idoso; 
 

• Estimular comportamentos  que levem a um estilo 

de vida saudável; 

• Encaminhar ao Gerente sugestões de atividades a 

partir do conhecimento das 

necessidades dos usuários; 
 

• Participar de reuniões de avaliação das atividades 

em conjunto com o gerente e 

a equipe técnica, sempre que solicitado; 
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diversidade  I  • Avaliar o conteúdo das oficinas com os usuários e 
I 

encontrada  entre  proceder ao registro em forma 
 

os  usuários  do  de relatório para aperfeiçoamento  das ofertas e/ou 

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

 

O serviço não disponibiliza da rubrica de horas técnicas. 

7- PLANO DE APLICAÇÃO  DOS RECURSOS DA PARCERIA 
 

7.1. Descrição de receitas expressa pelo  valor  da parceria (de  acordo com  a Planilha Referencial de 
Custo dos Serviços elaborada pela SMADS) 

 
PLANILHA  REFERENCIAL DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO SERVIÇO 

VALOR REFERENCIAL  Portana 48/SMADS/2016 ( 6%) 
 

 
 

CAPACIDADE 100 
PRESENCIAL 60 
DOMICÍLIO 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DA CATEGORIA 11 
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Valor Mensal para OSC sem Isenção de Cota 
Patronal 

Valor 
Anual 

Valor Total da 
Parceria 

22.437,87 269.254,44 1.346.272,20 
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QUANDO O SERVIÇO ESTIVER INSTALADO SEM 
REPASSE PARA DESPESAS DE ÁGUA E LUZ 

 
ALIQUOTA: 30"Jó 

CONCESSIONÁRIA 
 

127,44 

VALOR DA 
PARCERIA 

 
 
 
 
 

Os valores são meramentes referenciais para composição do custo do serviço com base nas 
legislações vigentes, podende a proponente elaborar o seu próprio demonstrativo de aplicação dos 
recursos financeiros da Parceria. 

Observações: 
Valor para aluguel e IPTU:  R$ 5.000,00  ou outro valor para aluguel no limite das legislações  vigentes mais 
IPTU e de acordo com disponibilidade orçamentária da SMADS. 

 
 
 
 
 
 
 

Observaço-es: 
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1. especificar  se o valor mensal  é  com ou sem isenção  de cota  patronal ou outro tipo de  isenção 

tributária. 
2.  o valor anual da parceria é o resultado do valor mensal multiplicado por 12. 
3.  o valor total da parceria é o resultado do valor mensal multiplicado pelo total de meses de vigência. 

 
7.2.  Descrição de  despesas dos  custos diretos e indiretos (o  valor  total da  parceria deve  ser  de 
acordo com a Planilha Referencial de Custo dos Serviços elaborada pela SMADS) 

 

 

DEMOSTRATIVO DE CUSTEIO DO SERVIÇO 
 

SAS campoUmpo 
TIPOLOGIA SCFV- Modalidade NCI:NÚCLEO DE CONVIV NCIA PARA IDOSOS 

NOME FANTASIA NCIcampo Limpo 
EDITAL 044/SMADS/2018 

N!PROCESSO 6024.2018/0000121-2 
N!TERMO DE COLABORAÇÃO  

 
RECEITAS 

 
Valor  mensal de desembolso da Parceria 22.437,87 
Valor  de contrapartida em bens 32.050,00 
Valor  em contrapartida em serviços 0,00 
Valor  em contrapartida em recursos financeiros 0,00 

TOTAL 54.487,87 
 

DESPESAS 
 
 

Vo)
 

1w- 
0::: 
15 
V) 

o 
1- 
V) 
:::> 
u 

CATEGORIAS VALOR 
 

I- RECURSOS HUMANOS 
 

9.449,64 
11  -ENCARGOS SOCIAIS 4.210,26 
111-IMÓVEIS 4.341,64 
IV- DEMAIS DESPESAS PERTINENTES 3.612,33 

TOTAL 21.613,87 
 

V) 

o 
1- w 
0::: 

z15 
- 
V) 

o 
1- 
V) 

:::> 
u 

ITENS VALOR 
SERVIÇO DE CONTABILIDADE 724,00 
INTERNET DE BANDA LARGA  100,00 
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 I TOTAL 824,00 
 

CUSTOS DIRETOS 21.613,87 

CUSTOS INDIRETOS 824,00 

TOTAL DE DESPESAS 22.437,87 
 
 

São Paulo,08 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

  d  v'  M'c.rv-   . ua\' 
Carimbo e assinatura  do Presidente da OSC ou seu representant l& N\aftiiiS 

Neide à G2.7?1: ; -& 
 

DESCRIÇÃO DOS ITENS DE DEPESAS •  
l'f ·· d  t.fluln·-. 

c'a \ f    "' ê   
CUSTOS DIRETOS 

 
CATEGORIA 1- RECURSOS HUMANOS (descrever todos os trabalhadores diretos) 

 
 

Cargos 
 

Turno 
Carga 

Horária 

 
Salário Base 

 
TotalRemuneração 

Gerente  de Serviço 11 4 horas 20 horas 2.080,80 2.080,80 

Técnica (Assis. Social) 4 horas 20 horas 1.502,25 1.502,15 
Técnica (Psicóloga) 4 horas 20 horas 1.502,25 1.502,15 

Agente Operacional 4 horas 20 horas 997,27 997,27 

Agente Operacional 4 horas 20 horas 997,27 997,27 

SUBTOTAL 7.079,64 

Horas Oficinas 2.370,00 

TOTAL 9.449,64 
 
CATEGORIA 11- ENCARGOS SOCIAIS (descrever) 

 
Encargo Alíquota Valor 

(NÃO ISENTA DE COTA PATRONAL) 37,900Ai 2.683,18 

FUNDO PROVISIONADO 21,57% 1.527,08 

TOTAL 4.210,26 
 
CATEGORIA UI-IMÓVEIS (descrever valor mensal) 

 
Item Valor Total 
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CONCESSIONÁRIAS 350,00 

ALUGUEL 3.750,00 

IPTU =valor mensal sendo,(VALOR TOTAL DIVIDIDO POR 12) 241,64 

TOTAL 4.341,64 
 
CATEGORIA IV- DEMAIS DEPESAS (descrever de acordo com os itens previsto para a tipologla) 

 
Item Valor  Total 

Alimentação 2.006,01 

Mat.Para o Trabalho Socioeducativo e Pedagógico 1.000,00 

Outras Despesas 606,32 

Despesa  com a aquisição de bens 0,00 

TOTAL 3.612,33 
PARA O ELEMENTO DE DEPESA: "OUTRAS DESPESAS" (descrever de acordo com previsto nas normas legais vigentes) 

Item Valor  Total 

Material de escritório e expediente 81,32 

Higiene e Limpeza 80,00 

Reparos e Manutenção do imóvel 75,00 
 

Transporte de usuário, quando necessário e para o serviço de acordo com as necessidades das ações do trabalho 80,00 

Reparos e Manutenção de bens  móveis 75,00 

Reparos e Manutenção Eletrônica 75,00 

Recarga de Extintores 70,00 

Dedetização e higienização de caixa d'água 70,00 

TOTAL 606,32 
 

CUSTOS INDIRETOS 
 

DESCRIÇÃO Valor  Mensal 
SERVIÇO DE CONTABILIDADE 724,00 

INTERNET DE BANDA LARGA 100,00 

TOTAL 824,00 
 

Observação: Para o valor de Aluguel da Categoria 111 deve ser observado o limite que consta na Portaria 
lntersecretarial SF/SGM n° 06, de 27 de junho de 2017. 

 
7.3.Quadro Resumo de Aplicação dos Recursos Financeiros 

RECEITAS DESPESAS  
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Valor Mensal de desembolso da Parceria 22.437,87 Custos Diretos 21.613,87 

Contrapartidas em bens 32.050,00 Custos Indiretos 824,00 

Contrapartidas em serviços 0,00 VALOR TOTAL 22.437,87 

Contrapartidas em recursos financeiros 0,00   

 

7.4.Descrição de rateios de despesas (de acordo com o Plano de Trabalho apresentado) 
 

Descrição da 
Despesa 

SAS 
envolvidas 

Serviços 
envolvidos 

Valor 
rateado 

Memória de 
Cálculo do rateio 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5.Descrição de aplicação da verba de implantação (de acordo com o Plano de Trabalho apresentado) 
Não há necessidade da verba de implantação, pois se trata da continuidade do serviço já em execução. 

 
7.5.1. Valor solicitado: R$ 0,00 

 
7.5.2.  Descrição das despesas: 

 

Descrição da Despesa Valor unitário Valor Total 

   
   

TOTAL  

 
7.6.Previsão  de valor  mensal para pagamentos  de despesas  por  impossibilidade de pagamento  por 
operações bancárias eletrônicas: 

 
7.6.1.           ( X)  em espécie no valor máximo mensal de R$1.000,00 (hum mil reais). O respectivo valor é 
essencial para pequenas despesas imprescindíveis na execução do serviço e não tem como realizar o 
pagamento em   via eletrônica, diante da urgência da obtenção de determinados itens na execução do 
convênio. 

 
7.6.2.           ( X)  em cheques nos termos do § 4° do artigo 63 da Portaria 55/SMADS/2017. A utilização de 
cheques será essencial para quando não houver sistema bancário disponível para transações. 

 
8- CONTRAPARTIDAS (se houver) 
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8.1.Contrapartidas em bens 
 

Descrição de cada item Unidade 
de medida 

Quantidade Valor 
unitário 

Valor total 

Geladeira Electrolux DOUBLE DC 49A Pç 1 500,00 500,00 

Geladeira Cônsul  BIPLEX CRD36 Pç 1 550,00 550,00 

Microondas Eletrolux 31 Litros Pç 1 500,00 500,00 

Fogão Industrial 6 bocas com fomo Pç 1 900,00 900,00 

Fogão doméstico 4 bocas Consul Pç 1 300,00 300,00 

Batedeira Industrial Pç 1 700,00 700,00 

Batedeira Planetária Amo Pç 1 350,00 350,00 

Multi processador Amo Pç 
 

1 300,00 300,00 

Computador Lenovo com monitor Philips, 
teclado e mouse 

Kit 2 1.000,00 2.000,00 

Computador Positivo  com monitor, teclado e 
mouse 

Kit 
 

3 
 

1.000,00 
 

3.000,00 

Computador INOVE com monitor, teclado e 
mouse 

Kit 3 1.000,00 3.000,00 

Multifuncional Epson L395 Pç 1 1.000,00 1.000,00 

Impressora Lazer M1132 HP Pç 1 1.100,00 
 

1.100,00 

Telefone sem Fio ELGIM TSF 8002 Pç 2 200,00 
 

400,00 

Telefone sem Fio ELGIM TSF 7001 Pç 1 150,00 150,00 

Arquivo de aço com 4 gavetas Pç 3 500 1.500,00 

Mesa para Computador Pç 6 150,00 900,00 

Mesas de Escritório L com 2 gavetas Pç 2 250,00 500,00 

Mesa de Escritório 1,20 xO,BO Pç 1 200,00 
 

200,00 

Mesa de reunião Pç 2 300,00 600,00 

Armário de madeira 2 portas Cinza Pç 2 300,00 600,00 

Armário madeira 2 portas Bege Pç 2 300,00 300,00 

Ventiladores Ventisol Parede Pç 1 200,00 200,00 
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Ventiladores Cemaf Parede Pç 1 200,00 200,00 

Ventilador portatil Mundial Pç 1 150,00 150,00 

Cadeira com rodinhas Mobelina Laranja Pç 9 100,00 
 

900,00 

Cadeira com rodinhas Modelo diretoria Pç 1 300,00 300,00 

Cadeira Giratória para Escritório tipo secretaria Pç 5 100,00 
 

500,00 

Cadeira de metal Azul Textilenc Pç 20 200,00 4000,00 

Bebedouro aço LIBELL Pç 1 600,00 600,00 

Caixa acústica  Antera Par 1 800,00 800,00 

Tanquinho Suggar 7 kg Pç 1 400,00 400,00 

TV SAMSUNG A100 32 Polegadas Pç 1 1.000,00 1.000,00 

Câmera Digital Nikon Coolpix 53600 Pç 
 

1 400,00 400,00 

Tablet SAMSUNG SM T700 PÇ 1 1.200,00 1.200,00 

Retroprojetor Epson 812 Pç 1 900,00 
 

900,00 

Aparelho de OVO SempToshiba SO 8072HD Pç 1 200,00 200,00 

Aparelho de Micro Sintem Philips  FX20X178 Pç 1 300,00 300,00 

Rádio CO Portátil  Philips 11141 Pç 1 200,00 200,00 

Rádio CO Mondial Pç 1 150,00 150,00 

TOTAL 32.050,00 
 

8.2. Contrapartidas em serviços 
 

Descrição de cada 
item 

 

Unidade de 
medida 

Quantidade Valor 
unitário 

Valor 
total 

TOTAL 0,00 
 

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

VALOR PERIODICIDADE 

0,00  

 
9- QUADRO DE DESEMBOLSO 
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PARCELAS  VERBA DE  CUSTOS  DIRETOS E   CONTRAPARTIDAS 
IMPLANTAÇÃO  INDIRETOS EM BENS 

CONTRAPARTIDAS  CONTRAPARTIDAS EM 
EM  SERVIÇOS  RECURSOS FINANCEIROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 cívíl. A partir do exercício civil seguinte, setão 12 parcelas de igual valor 
até o penúltimo exercício. No último exercício, o número de parcelas corresponderá ao período entre o primeiro 
mês do exercício e o mês de término de vigência da parceria. 

 
 

10 -INDICADORES DE AVALIAÇÃO 
A OSC cumprira satisfatoriamente os indicadores de avaliação e as metas previstas que deverão estar 

no mínimo de acordo com o preceituado no artigo 15 da Portaria 55/SMADS/2017. 
 
 

I - São considerados indicadores qualitativos para cada dimensão a seguir: 
 

1. Espaço Físico 
Indicadores:  ambiente organizado e  acolhedor; acessibilidade; espaço físico; manutenção; alimentação; 
preservação e guarda dos materiais; comunicação visual; e social. 

 

2. Gestão dos Recursos Financeiros: 
 

Indicadores: acompanhamento das propostas de flexibilização; compatibilidade dos elementos de despesa e 

quantidades, justificativa de gastos imprevistos ou fora do padrão, grau de organização das informações 

administrativas e financeiras. 
3. Gestão Administrativa: 
Indicadores: quadro de profissionais; participação em ações formativas; abrangência da supervisão in loco, 
horário  de  funcionamento; posturas dos  profissionais; fluxos  de  informação dos  usuários;  estimula à 
participação em espaços de controle social ou defesa de direitos; 

4. Trabalho com Usuários: 
Indicadores: grau de participação na construção das normas de convivência; atualização de registro dos 
usuários;  socialização das  informações; discussão de  casos;  estratégias para  inclusão/atualização dos 
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usuários no CadÚnico e outros programas de transferência de renda; mapeamento das relações de vínculos 
afetivos; participação dos usuários nos projetos de revitalização; participação dos usuários no planejamento 
das atividades; aquisições dos usuários por atividade desenvolvida; atividades externas; canais de 
comunicação e sugestão de usuários; intensidade das intervenções dos profissionais na mediação de conflitos; 
mecanismos para avaliação das atividades; articulação entre atividades e espaços para difusão das produções 

dos usuários; estimulo à participação dos usuários durante as atividades, laicidade e respeito à diversidade 

religiosa nas atividades desenvolvidas; 

5. Trabalho com Família: 
 

Indicadores: mapeamento das relações de vínculos afetivos; participação dos familiares nos projetos de 

revitalização; participação dos familiares no  planejamento das  atividades; aquisições dos  familiares por 

atividade  desenvolvida; habilidades de sociabilização e convívio; canais de comunicação e sugestão de 

usuários; intensidade das intervenções dos profissionais na mediação de conflitos; mecanismos para avaliação 
das atividades; visitas domiciliares; serviços de referência e contrarreferencia; articulação entre atividades e 
espaços para difusão das produções dos usuários; estimulo à participação dos usuários durante as atividades; 
6. Trabalho com Território; 

 

Indicadores: participação nas atividades do território; Mapeamento dos recursos acionados no mês/semestre 
no território; Articulação com outros serviços socioassistenciais, especificando quais e os objetivos; Articulação 
com outros serviços de outras políticas, especificando quais e os objetivos; Articulação para realização de 
eventos comunitários, passeios ou atividades externas com usuários/famílias. 

externas com usuários/famílias. 
 
 

Desde Jâ agradecemos e ficamos a disposição  para quaisquer esclarecimentos. 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

. //.d 
Neide de Fátima Martins Abati 
Presidente 

 

União Pop.De Mulheres de Campo Limpo e Adjacências 

 
 
Neide de Fátima Martins Abat1 

RG: 2.751.350-6 
Presidente 

União Poputar de Mulheres 
de Campo Limpo e Adjacênciil 
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