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13. Projeto: Acolhimento 
 
 

Justificativa: 
 

Sensibilização dos funcionários e crianças para receber um novo (a) morador (a) no 

SAICA,  amenizando  o medo,  em  decorrência  do  rompimento  dos  vínculos  ao  ser 

retirado de casa, e este poder se apropriar do espaço, da rotina e na interação com 

todos,   bem   como   fortalecer   os  vínculos   para   o  desacolhimento   quando   esta 

possibilidade chegar. 

Objetivo geral: 
 

Acolher  todas  as  novas  crianças  e  adolescentes,  seus  familiares,  promovendo  a 

interação,    de   forma    a   reduzir   os   danos   em   decorrência    do   acolhimento. 

Recursos e Atividades: 

Dinâmicas; 
 

Roda de conversa; 
 

Escutas individuais e em grupo; 

Encontros mensais com as famílias; 

Ações para o Acolhimento: 

- Gestão estar presente no momento do acolhimento, com exceção quando a criança 

ou adolescente chega de madrugada, sendo delegado aos Orientadores Sociais, 

recepcionar, acolher, orientar, eacomodar; 

- Envolver uma das crianças ou adolescentes para mostrar a casa, quart 

criança irá dormir,  armário em que ficarão seus pertences  pessoais, 

funcionários presentes no SAICA, acompanhado de um profissional do S 

Ações para desacolhimento: 

-  Fortalecer  a  autonomia   de  adolescentes  que   não 

reintegração familiar; 

-Avaliação  das condições sociais e psicológicas para o desligamento; 
 

-  Encaminhamento   para  repúblicas  jovens   através  de  estudo   junto   a  Técni 
 

Supervisara do CREAS e Gerente da República em que a vaga é pleiteada; 
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- Encaminhamento das famílias ou jovem, para programas oficiais ou comunitários de 

auxílio (ex: programas de transferência de renda, bolsa aluguel etc); . 

- Apoiare sensibilizar os   que se mantém acolhidos, pois estes sofrem a cada 

desacolhimento, ou por perder o amigo, "irmão(a)"  por sentir falta da amizade, da 

companhia, ou do sentimento de revolta do  porque "ele" (a)  foi e eu não fui... 

- Manutenção dos vínculos sejam eles familiares, com amigos, padrinhos que possam 

ajudar o adolescente após o desacolhimento como referência; 

- Momentos de escuta para os que se mantiveram acolhidos, e para os funcionários, 

pois as vinculações são importantes tanto para estes como para aqueles que foram 

desacolhidos; 

-  Acompanhar  processo  de  adaptação  quando  este  é  realizado  no  SAICA,  pelas 

famílias substitutas, e nos processos de adoção; 

- Festa no dia de desacolhimento da criança ou adolescente; 
 

- Entrega do álbum Fazendo Minha História ou outro projeto semelhante 
 

Acompanhamento e avaliação: 
 

- Acompanhamento  pelo período de 06 meses seja através de contato por telefone, 

visita do adolescente no SAICA, pessoalmente. 
 

- Lista de presença; 
 

Articular  as  ofertas  socioedutativas   e  sociais  pertinentes  ao  publico  que  serão 

atendidos com os serviços socioassistenciais, da saúde e da educação, é necessária a 

articulação  com  equipamentos   comunitários,   organizações   não-g 

serviços públicos responsáveis pela execução de programas, projetos, nas  

áreas  de  cultura,  esporte,   lazer,  geração  de  trabalho  e  r transporte 

e capacitação profissional, garantindo o acesso de crianças acolhidos e de 

suas famílias'. Sempre que for viável, inserir as crianças e acolhidas em 

atividades localizadas nas proximidades de sua comunidade 

como  nos  CCA's,  CJ,  CEI's,  EMEF,  EMEI entre  outros  de forma  a fortalecer sua 

inserção  comunitária,  o que  contribuirá para o processo  de reintegração  famili    ao 

evitar a futura interrupção de suas atividades e dos vínculos de amizade cons 

nesses espaços. Finalmente, destaca-se                                      !ação e da co 
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de   fluxos    locais   entre   os   Serviços   de   Acolhimento    e   os  . órgãos    públicos 

(SMADS/CREAS,  Fórum da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, escolas...)  a 

fim de facilitar a comunicação,  o planejamento e o desenvolvimento de ações 

coordenadas.  Tais órgãos  desempenham  funções  fundamentais  para  a garantia da 

excepcionalidade  e provisoriedade  do afastamento do convívio familiar, bem como da 

reparação de possíveis violações de direito vivenciadas. 
 
 
 
 

6.6. Forma de monitoramento  e avaliação dos resultados 
 

O SAICA registrará  suas ações nos instrumentais da SMADS/SAS/CREAS  e também, 

nos instrumentais internos da Organização Social. 
 

Para  o  monitoramento  de  uma  execução  parte-se  do  pressuposto  a  realização  da 

reflexão  das  ações  que  foram  desenvolvidas   e  de  novas  propostas   no  serviço, 

indicando as direções para rever e avaliar seus resultados,  verificando  na prática os 

pontos positivos e os pontos que deverão ser rediscutidos e, portanto, reavaliados. 
 

As ações socioeducativas  se desenvolverão  partindo-se  do interesse  das crianças e 

dos adolescentes  acolhidos,  e a Equipe de Gestão do SAICA, para isso haverá  uma 

comissão de monitoramento  e avaliação onde teremos  a participação  de funcionários 

do serviço, usuários, Gestor da parceria e equipe técnica. Essa comissão monitorará  e 

avaliará em etapas processuais, analisando as atividades que deram certo, utilizando 

recursos  pedagógicos,  como:  aplicação  de questionários escuta  ind1 

fazendo  correção  de percurso  nas atividades,  envolvendo toda a eq 

nessa  fase  metodológica.  Haverá  o  monitoramento das  atividades 

partir   dos   encontros   de   formação   continuada   e 

Organização  do Terceiro  Setor que  possui experiência com Serviços de 
 

Institucional  para  crianças  e adolescentes,  e,  concomitantemente ao  monithri11b 

das ações/atividades  desenvolvidas  com. as crianças e adolescentes acolhidos, av. 

se-á também,  nesse  mesmo  processo,  o desenvolvimento efetivo do trabalho 

com as famílias e o fortalecimento de vínculos comunitárias. 
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O monitoramento,  avaliação dos resultados e metas estabelecidas se dará por 

meio da Declaração Mensal de Execução dos Serviços (DEMES) e Resup's trimestrais 

produzidos pelo Gestor da parceria e suplentes do CREAS, Relatório Circunstanciado, 

GRAS semestral que estará registrando as ações nos instrumentais internos da 

Organização Social, encaminhando  os documentos para SAS /CREAS de referência. 

Considerando   a  qualidade  das  ações  desenvolvidas   e  as  metas  a  serem 

atingidas  serão  realizadas  avaliações  com usuários,  famílias  e equipe  na busca  de 

sanar dificuldades enfrentadas, de significar e re-signicar procedimentos, metodologias 

e propostas,  esperamos  assim  criar um canal aberto de cooperação  entre todas as 

partes envolvidas a fim de garantir a participação dos usuários e duas famílias numa 

gestão democrática. 

Para  o  monitoramento   de  uma  execução   (da  ação  em  si)  parte-se  do 

pressuposto   de   que   a   avaliação   traz   em   si,   reflexão   das   ações   que   foram 

desenvolvidas,   estão  sendo  desenvolvidas   e  serão  desenvolvidas,   indicando   os 

caminhos para rever e aferir seus resultados, verificando na prática o que avançou e o 

que falhou. 

As ações  socioeducativas  se desenvolverão  partindo-se  sempre  do usuário, 

sujeito da ação que se monitorará e avaliará em etapas processuais, analisando-se  as 

atividades que deram certo (recursos materiais e intervenções  realizadas),  e fazendo 

correção de percurso nas atividades negativas, envolvendo  toda a equipe de trabalho 

nessa fase metodológica. 

Contudo, para obter resultados favoráveis é imprescindível: 
 

 
 

•  Avaliação semanal com a equipe técnica e o Gerente de Serviço; 
 

•  Avaliação  da execução  do projeto utilizando instrumentais  como o 

Mensal  de  Atividades  (DMA),   Plano  Individual  de  Atendimento  (PI/\ 

Presença, entre outros; 

• Avaliação mensal com o Gestor da parceria e suplentes do CREAS Campo IY 
 

•  Instrumental de avaliação participativa elaborada pela equipe técnica; 
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Estes  indicadores  facilitam  a avaliação  do trabalho,  favorecendo  a qualidade 

dos serviços a serem realizados. 

Com base no Demonstrativo Mensal de Atividades é possível obter os dados 

quantitativos  e qualitativos,  buscando alcançar os objetivos e cumprimento  das metas 

estabelecidas  pelo projeto. 

A capacitação  dos profissionais  em parceria com CREAS e rede de serviços, 

efetiva o trabalho e aponta resultados positivos na avaliação. 
 
 

Indicadores de  avaliação do  serviço: (Fonte:  Declaração  Mensal  de Execução  do 
 

Serviço) 
 
 

•  Percentual de crianças e adolescentes desligados pelo retorno à família de origem ou 

família substituta durante o semestre -  Meta: 25%. 

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

pública de educação durante os meses do trimestre - Meta: 100%. 

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

profissionalizantes e/ou de preparação para o mundo do trabalho no trimestre - Meta: 

100%. 
 

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

visita familiar (nuclear e/ou extensa) durante o trimestre - Meta: 100%. 

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

acompanhadas durante o trimestre - Meta: 100%. 
 

• Percentual de famílias de crianças/adolescentes ingressantes no tri 

para PTR encaminhadas  para  os programas  de transferência  de re 

Meta: 100%. 

• N° de  Atividades  externade  natureza  socioeducativa I 
 

crianças e adolescentes durante o trimestre - Meta 3 ou mais. 
 

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

condicionalidades dos Programas de Transferência de Renda durante o trimestre - 

0% 
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6.7 Demonstração de metodologia do trabalho social com famílias 
 

A Caritas Diocesana  de Campo Limpo atua a mais de 19 anos com o segmento do 

Serviço Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, hoje com quatro 

unidades possui uma ampla experiência para o atendimento a esse serviço 

desenvolvendo proposta do serviço e o trabalho social e trabalho socioeducativo com 

as famílias de seus usuários, em parceria com a SMADS. 
 

O serviço atenderá crianças e adolescentes bem como suas famílias nos bairros da 

área  do Distrito: Capão Redondo 

No  que  se  refere  à  rede  socioassistencial  territorial,  a articulação  será  com  CEU, 
 

Escolas  Estaduais  e  Municipais  do  entorno,  CCA's  - Centro  para  Crianças  e 

Adolescentes,  CJ - Centro para Juventude, Medida socioeducativo  em Meio Aberto, 

CEI's, CIC (Centro de Integração da Cidadania), UBSs, AMA,de modo que, o trabalho 

social seja integrado  com os familiares que tenham permissão  de visita. Nessa rede 

socioassistencial, será proporcionada aos usuários SAICA, a participação nas festas e 

nos eventos que acontecerão no serviço, possibilitando a convivência, entretenimento, 

alegria, favorecendo a troca de experiências entre os serviços socioassistenciais. 

Territórios marcados por desigualdades sociais e alto nível de privação (pelas famílias 

e pelos usuários), de direitos sociais básicos, combinados a isso, o convívio constante 

com as violências  (doméstica,  sexual, psicológica  e drogadição)  e  fatores que 

dificultam ainda mais a emancipação humana e política dessas famíli 
 

O serviço estará em permanente articulação com a SAS Campo Limpo, 

REDONDO e CREAS  CAMPO  LIMPO, objetivando a resolutividade 

apresentadas  pelos  usuários  e  suas  respectivas  famílias,  e,  por 

atividades, projetos  desenvolverá  o planejamento de trabalho social com as 

das crianças e dos adolescentes usuár fos tais como: 
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•   Reunião  com pais  mensal:  com todas as famílias  no intuito  de tratar  de temas 

específicos de cada faixa etária, garantindo espaço para trocas pontuais e mais 

significativas; 

•   Encontro  de  famílias:   caracterizar-se-á   pela  oferta  de  espaço  para  troca  de 

experiências a partir da abordagem de um tema pertinente as famílias (trabalho, 

sexualidade,  desenvolvimento  infantil,  orçamento familiar, saúde,  autoestima,  escola, 

entre outros), ou mesmo oficinas temáticas (empregabilidade, culinária, primeiros 

socorros, artes-plásticas e artesanato); 

• Festas   típicas:   as   famílias   autorizadas   para   visitas   serão   convidadas   a 

participarem   dos  momentos   festivos,  no  intuito  de  vivenciarem   com  seus  filhos 

momentos  de  confraternização   e  lazer,  apreciar  a  produção  artística  cultural  dos 

mesmos, seja por meio de apresentações, exposições e mostras culturais; 

•   Dia da família: serão convidadas  e vivenciar junto aos usuários um dia na rotina 

semanal, participando das atividades que são desenvolvidas na grade, tendo assim 

dimensão   do  trabalho   que  é  desenvolvido   junto  a  seus  filhos  e  estimulando   a 

participação da família sócio-educacional de vida seus filhos; 

•   Visitas domiciliares:  será agendada previamente  com a família considerando  sua 

disponibilidade,  será desenvolvido relatório minucioso e sigiloso sobre a mesma 

resguardando assim a individualidade  e intimidade da família; 

•   Atendimento individualizado: se dará de acordo com a demanda apresentada pela 

família ou solicitado pelo serviço com fins de averiguar alguma situação para a qual a 

família precise de orientação ou encaminhamento,  mesmo atualização       informações 

pertinentes ao desenvolvimento  do trabalho; 

• Encaminhamento:  será feito de acordo com necessidade detectad 

atendimento pertinente; 

 

FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS 

Atividades Indicadores do progresso 
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grupal, visitas  trabalhados;  resultados obtidos; qualidade  relatórios  de  atendimento e 
domiciliares e outras.  dos atendimentos. acompanhamento;  avaliação 

junto aos usuários. 
 
 

Atividades internas 
 

(oficinas,  atividades 

Demanda   para  as  atividades  lúdicas  e 
recreativas;  adequação dos conteúdos as 
necessidades  dos usuanos;  didática 

Reuniões 
avaliação 
propostas 

com   a equipe; 
das  atividades 

pelos   participantes; 
lúdicas e pedagógicas) 
e externas (passeios). 

utilizada; resultados obtidos. avaliação  dos  resultados  junto 
aos usuários. 

 
Fortalecimento da rede  Atividades  periódicas  com parceiros; Cronograma  das  atividades; 
de apoio visibilidade do  SAICA; Ampliar as visita  dos  parceiros  ao  SAICA; 

participações  da  equipe;  em  seminários, 
fóruns, contatos com escolas, empresas e 
comercio. UBSs, etc 

aceitação do  SAICA pei a 
comunidade;  ampliação da rede 
de apoio. 

 
Encaminhamentos    Reintegração ao convívio familiar;  Acesso  Demonstrativo   dos 
realizados  com  a rede de serviços;  encaminhamentos  realizados 
sucesso.        mensalmente;  avaliação  dos 

profissionais  do   SAICA e 
parceiros 

 
Supervisão do CREAS 
Campo Limpo. 

Reuniões  mensais  com  CREAS  Campo  Cronograma de reuniões  anual; 
Limpo (Gestor da parceria e suplentes) e  ata das  reuniões; avaliação 
equipe do SAICA. semestral. 

 
Capacitação 
profissionais. 

dos Aperfeiçoamento dos objetivos propostos 
pelo abrigo; melhoria na qualidade dos 
serviços  prestados;         profissionais 
capacitados   para    melhor   atender   as 
demandas do público alvo. 

Participação  em  cursos, 
palestras,  fóruns,  semmanos; 

por parte dos 

 
 
 
 
 
 
 

FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS 
 

As metas serão cumpridas de acordo com a GRAS e monitoradas 
 

DEMES e outros instrumentais que venham a advir desta parceria. 
 
 
 
 
 

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL FUNDADA EM OS DE JUNHO DE 1990 
CNPJ 64.033.061/0001 -38 
CEAS N° 44006.004293/2000-0 I 
DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL N° 35.791/95 
DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL N° 42.195/97 
DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL No PROC. MJ N° 27.504/97-85 
REGISTRO NO CNAS SOB O No 44006.005474/97- J 3 



 

• 
r 
.. 

CI\RITJ\f 
DIO C€/ANA  D€  C4MPO  LIMPO 

6.8. Demonstração de conhecimento e capacidade de articulação com 
serviços da rede socioassistencial local e politicas publicas setoriais, no âmbito 
territorial. 

 
 
 

O SAICA  articulara  parcerias  com  as U.B.S local. As parcerias  deverão  estender-se 

para  a rede  socioassistencial, no tocante  aos encaminhamentos. Também  podemos 

contar com as articulações do CCA's, CJ, CEI's e outros serviços conveniados com a 

Prefeitura do Município de São Paulo, tendo em vista fortalecer a cidadania no respeito 

às  pessoas   mais  fragilizadas   e  deficientes,   interagindo   com   as  potencialidades 

positivas de cada idade, a partir da convivência familiar entre os usuários dos serviços. 
 

Junto com o CRAS/CREAS  a articulação com a rede de proteção especial do território, 

na perspectiva da intersetorialidade  e com os programas estratégicos da SMADS - 

Secretaria    Municipal    de    Assistência    e    Desenvolvimento     Social,    visando    o 

fortalecimento   familiar  e  a  sustentabilidade  das  ações  desenvolvidas,   de  forma  a 

superar  as  condições  de  vulnerabilidade   social.  Realizar  os  encaminhamentos de 

acordo  com  a  necessidade dos  usuários  e  informá-los  acerca  dos  direitos  e  das 

atividades desenvolvidas pelo CRAS/CREAS. Tendo por metas: 

 
O serviço articulará ações com serviços e demais políticas públicas setoriais que 

demonstrem  de  que  modo  está  referenciado  ao  CRAS/CREAS   e  como  é  feita  a 

articulação com a rede socioassistencial (demais SCFV, CRAS/ CREAS, Conselho 

Tutelar)  do território  e a rede  intersetorial  (Unidades  básicas  de  sa · 

Habitação)  uma  vez que a implementação  das ações  socioeducativas 

Assistência Social pressupõe  uma série de articulações intersetoriais,  a 

a proteção integral a todos que dela necessitarem. Tendo por meta: 
 

 
• Realizar,  no  mínimo,  uma  atividade  trimestral,  envolvendo   os 

famílias,  que possibilite  identificar  os desafios  e potencialidades  do território 

execução do serviço; 
 

• Identificar, mapear  e manter  atualizada  relação de serviços socioassistenci 
 

intersetoriais do território; 
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C!\ R ITJ\f 
DIO CE/ANA Dt  C4MPO  LIMPO 

 

• Estabelecer interlocução  com os demais serviços através do trabalho do SAICA, 

por meio da participação em fóruns, redes etc. 
 
 
 

6.9. Detalhamento dos recursos humanos na gestão do serviço tendo 
como  referencia o quadro de recursos humanos estabelecido na Portaria de 
tipificação dos serviços editada  pela SMADS, quanto a profissionais e suas 
quantidades: 

 
 
 

6.9.1   Especificar  no   quadro  de   recursos  humanos  a  formação  de   cada 
profissional, bem  como, a  carga  horária, habilidades,  atribuições  e 
competências. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Função Carga 

horária 

Habilidades 
 

/Competências 
 
 
 

Desenvolvimento 

pessoal; 
 
- Liderança; 

Atribuições 
 

 
 
 
 
do  Coordenar   a  elaboração   do 

planejamento  semestral e sua 

execução mensal em conjunto 

 
- Planejamento; 

 
 

-Mediar conflitos; 

 
e  as 

usuários do 

· lação vigente 

des  dos 

 

01 Gerente  de 
 

Serviço 

 
saber  tomar  as  Organizar 

decisões;    atividades 

planejamento; 

 

as 

forme 

- Trabalho em equipe.  

Articular  com 
 

 
 

40 horas 

 
-  Saber  administrar  o  acolhimento 

 

e 
 

das 
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EFÚGIO - CAMPO LIMPO 

788-370- SÃO PAULO - SP 

TELEFAX: {I I) 584 I- 5 I 584 I-932 II 5842- I858 

iocesedecampolimpo.org.br 



 

 

CAR ITI\f 
DIO CE/ANA 

 
 
 
D C4MPO  LIMPO 

 

Nível superior  semanais 
 

tempo; 
 

crianças/adolescentes no 
 
 

-Conhecimentos 

profissionais relevantes. 
 

Habilidades sociais. 
 
 

Resiliência  emocional 

 

serviço   (conforme   as  formas 

de acesso estabelecidas na 

Portaria                      46   e 
47/SMADS/2010); 
 

Pesquisar e visitar os recursos 

 
(para   lidar  bem  com  a 

socioassistenciais  e das 

 
pressão). 

 
 

- Proatividade. 
 
 

-Criatividade. 
 
 

- Autoconhecimento. 
 
 

Perseverança 

determinação. 

demais políticas do território; 
 

Monitorar  junto  aos  Técnicos 

do  SAICA,  os 

encaminhamentos à rede 

socioassistencial  e demais 

serviços públicos; 

Articular  com  CREAS/  CRAS 

e  e   demais   serviços   da   rede 

socioassistencial  visando  à 
 

-Hábitos  de  aprendizado  qualificação  dos 

e habilidade equilibrados.  encaminhamentos    da 
criança/adolescente/família; 

-Disposição  para assumir  Promover 
 

articulações  e 
riscos. 

 
 

-  Envolver   funcionários 

parcerias  com   as  redes 

e demais 

do  SAICA, 

melhorias, 

nas 

na 

públicas. 

pela 

preservação  do espaço e  gestão que 
 

atividades 
 

a  serem compreende 
 

realizadas 
 

com as  de  controles  e 
 

crianças e adolescentes. 
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legal   pertinente 

do serviço; 



 

CI\RITI\f 
DIO C€/AN.-1. Dé  C4MPO  LIMPO 

 

equipamentos, alimentação 

necessários para o 

desenvolvimento  do trabalho e 

atendimento as crianças e 

adolescentes; 

Administrar   a  distribuição  do 
 

material do escritório, do 
 

material 
 

pedagógico,  de 
 

limpeza e alimentação; 

Participar do processo seletivo 

dos funcionários,  com o 

acompanhamento  da 

supervisão técnica; 
 

Estudo de caso e diagnóstico 

das famílias, em conjunto com 

Técnicos do SAICA e quando 

necessário CREAS e Vara da 

Infância e Juventude; 

Participar   do   acolhimento  e 
 

desacolhimento    das crianças 

e adolescentes no serviço; 

profissionais 
 

que no 
 

SAICA; 
 

de 
 

a 
 
 

do SAICA; 

Avaliar  o 

funcionários; 

dos 

de 
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CI\RITI\f 
DIO C € /AN4  Dé C4MPO LIMPO 

avaliação  de  atividades,  em 

conjunto com a equipe 

técnica, para manutenção ou 

redirecionamento delas; 

Receber, avaliar e encaminhar 

sugestões dos usuários sobre 

as atividades do serviço; 

Emitir 

solicitado; 

 

relatórios 
 

quando 

 

Encaminhar a DEMES e o 

relatório mensal das ações 

desenvolvidas para o 

supervisor técnico do CREAS; 

Apresentar,   mensalmente,  os 
 

comprovantes 
 

fiscais de 
 

prestação  de contas  e   as 
 

DESP e 
 

DEMOFIM  para 
 

SAS, mensalmente. 

 

DEGREF, 

CREAS  e 

 

Planejar, em conjunto com os 

profissionais da cozinha, a 

execução                  cardápio, 

aSi!filbl:mctlíz;acc>es de 
 
 

no 
 

da 

Infância e 

convocado; 
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CI\RITI\f 
DI O CE/ANA  Dt  C4MPO  L I MPO 

Coletiva; 
 

Articulação  interinstitucional  e 

com   os   demais   órgãos   do 

sistema de garantia de direitos 

Referência 

referência. 

 

e  contra 

Exercer  suporte  Técnico    Participar   da   elaboração   do 

ao   Gerente   de   Serviço    planejamento     semestral     e 

quanto       ao      trabalho    mensal  levando  em  conta  a 
 

desenvolvido 
 

40  horas  proteção especial 

pela  legislação  vigente  e  as 

necessidades  dos usuários do 
 

semanais 

psicólogo 

 

serviço; 
 

Registrar  as  atividades 

relacionadas  à sua atuação; 

Participar   da   elaboração   do 

cronograma  de  realização  de 

Habilidade para trabalhar  visitas  domiciliares,  para 
 

com  famílias,  crianças  e   estudo  da  situação  das 
 

02 
 

 
TECNICOS 

 
 

*30  horas 

semanais 

 
adolescentes; crianças   e  adolescentes 

acolhidos,   para   as   famílias 

Encaminhar  ao  técnico 
 

-  Envolver   funcionários  Supervisor  do  CREAS,  o 

Para 

assistente 

0 do  SAICA, 

melhorias, 

 
nas 
na  Crianças 

01  social 
 

preservação  do espaço e  acolhidos; 
 

ASSISTENTE atividades a  serem Realizar 
 

SOCIAL realizadas  com as  famílias  de  e 

crianças e adolescentes; 

Dinâmico,  criativo, 
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adolescentes  a 

possibilidade  da  incl 

Programas   de   Tran 



 

CARITAf 
DIO C€/ANA  D C4MPO  LIMPO 

Realizar visitas, domiciliares 

para conhecer  a realidade das 

famílias   e  estudar   possíveis 

intervenções e 
 

encaminhamentos; 

Orientar e encaminhar para o 

CRAS/CREAS, rede 

socioassistencial     e    demais 
01  serviços  públicos  as crianças, 
PSICÓLOGO  

adolescentes 

familiares; 

Acompanhar 

 

e/ou 
 

seus 
 

 
 

os 
 

encaminhamentos  para a rede 

socioassistencial; 

Informar   e   discutir   com   os 

usuários   e  suas  famílias  os 

direitos  socioassistenciais  e o 

Estatuto   da  Criança   e  do 

Adolescente-ECA, 

sensibilizando-os  para 

identificação  de  situações  de 

risco; 
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Viabilizar 

crianças 

acolhidos 

 

das 

ao 

 
 
 

das 

para 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rt::>:>I"Dio 7 88-370- SÃO PAULO - SP 

s I 5841 -93211 5842- 1858 

canitasj"-'J:lioce·sealecampolimpo.org.br 



 

CARITA/ 
DIO C€/AN4  Dt  C4MPO LIMPO 

Orientar, encaminhar e auxiliar 

na obtenção de documentos 

quando necessário; 

Acolher,  identificar,  elaborar  e 
 

encaminhar relatório para o 

CREAS  sobre  intercorrências 

no serviço e evasão das 

crianças e adolescentes 

atendidos; 

Discutir  em  reuniões   da 

equipe  técnica  os  casos  que 

necessitem providências; 

Pesquisar e visitar os recursos 

socioassistenciais  e  demais 

políticas públicas do território; 

Responsabilizar-se   pela 

referência  e contra  referência 

no atendimento das crianças e 

adolescentes acolhidos; 
 

Monitorar  e avaliar as 

atividades  junto as crianças e 

e orientadores 
 
 

Participar 

avaliação d 
 
 
 
 

mesmas); 
 

Substituir o gerente 
 

quando designado IJV'l!·'"'""'"' 

de 
 

 
 

ou 

das 
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intersetorial, da Organização 

Mantenedora e Supervisão 

Coletiva; 

Acompanhar as famílias após 

desacolhimento   pelo  período 

de 06 meses 

Articulação interinstitucional e 

com os demais órgãos do 

sistema  de     garantia      de 

direitos; 

Referência 

referência; 

e  contra 

 
 
 
 

40  horas  Exercer 

 

Elaboração  de  relatórios  e 

manutenção  de prontuários. 

Participar  da  elaboração    40 horas semanais psicólogo 
 

semanais 
 

suporte  do 
 

planejamento 
 

01 Técnico: 

psicólogo, 

sociólogo, 

assistente 

social ou 

pedagogo 

 

Técnico   ao 

Gerente  de 

Serviço 

quanto  ao 

trabalho 

desenvolvid 

 

semestral  e  mensal 
 

levando  em  conta  a  *30 horas semanais 

legislação   vigente   e  as 

necessidades  dos  Para o assistente social 

usuários do serviço; 

Registrar   as   atividades 
 

o  pela  relacionadas  à 
 

sua 
 

proteção 
 

*30  horas  especial 

semanais 

 
Para  o 
assistente 

social 

 

atuação; 
 

Participar da elaboração 

do cronograma de 

realização de visitas 

domiciliares, para estudo 

da situação das crianças 

e                adolescentes 
 

Habilidade  acolhidos, para  as 
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com 
técnico Supervisor do 
 

CREAS, o Relatório 
 

famílias,  diário e Mensal das 

crianças e Crianças e adolescentes 

adolescent acolhidos; 

es;                Realizar entrevista com 
famílias de crianças e 
adolescentes e avaliar a 

Envolver   possibilidade da inclusão 
funcionário    nos      Programas     de 
s             do   Transferência de Renda; 

SAICA, nas  Realizar visitas, 
 

melhorias, 
 

domiciliares 
 

para 
 

na                  conhecer a realidade das 

preservaçã    famílias      e      estudar 

o            do   possíveis intervenções e 
espaço     e   encaminhamentos; 

atividades     Orientar   e   encaminhar 

a serem 

realizadas 

para  o CRAS/CREAS, 

rede  socioassistencial e 
 

com        as   demais serviços públicos 
crianças e  as                    crianças, 
adolescent    adolescentes  e/ou  seus 

es                  familiares; 
 
 

- Dinâmico, 

 

Acompanhar os 
 

criativo, 

comunicativ 
o·, 

encaminhamentos para a 
 

rede socioassistencial; 

Informar  e  discutir com 

os usuários e suas 

famílias os direitos 
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C!\R. ITJ\f 
DIO 

 
 
 
 
socioassistenciais e  o 
 

Estatuto da Criança e do 
 

Adolescente-ECA, 

sensibilizando-os para 

identificação   de 

situações de risco; 

Viabilizar  a  participação 

das crianças    e 

adolescentes acolhidos 

quanto ao protagonismo; 
 

Realizar mensalmente 
reunião com os familiares 

das 

crianças/adolescentes 

para discussão de temas 

relevantes; 

Orientar, encaminhar e 

auxiliar na obtenção de 

documentos quando 

necessário; 

Acolher, identificar, 

elaborar e encaminhar 

relatório para o CREAS 

sobre intercorrências no 

serviço e evasão das 

crianças e adolescentes 

atendidos; 

Discutir em reuniões da 

equipe técnica os casos 

que                necessitem 
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CARITA/ 
DI  O C€ 

 
 

recursos 

socioassistenciais e 

demais políticas públicas 
do território; 

Responsabilizar-se pela 

referência 

referência 

e  contra 

no 

atendimento das crianças 

e adolescentes 

acolhidos; 

Monitorar e avaliar as 
atividades junto as 
crianças e  adolescentes 

e orientadores 

socioeducativos; 

Participar de reuniões de 

avaliação das atividades 

(para manutenção ou 

redirecionamento das 

mesmas); 

Substituir  o  gerente  do 

serviço  quando 

designado por este. 

Participar de reuniões de 

rede intersetorial, da 

Organização 
 

Mantenedora e 
 

Superviso Coletiva; 

Acompanhar as  famílias 

após 
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Dt  4MPO  LIMPO 
perfodo  de  06 

 

meses Articulação 

interinstitucional   e   com 

os  demais  órgãos  do 

sistema  de  garantia  de 

direitos; 

Referência 

referência; 

 

e  contra 

 

Elaboração  de  relatórios 

e  manutenção  de 

prontuários. 
 

- Apoiar  as pessoas  em 
 
Orientar  e  acompanhar  os 

14  40 h  seu 
 

desenvolvimento usuários   de   acordo   com   a 
Orientadores  semanal 

 

Socioeducativ 
para  que  elas  mesmas  programação  e  orientação 
 

possam  desenvolver  e  técnica estabelecida; 
o solucionar  os seus Manter  ordem no espaço e do 

 

problemas  individuais  ou  material utilizado  nas 
 
 
 
 

Ensino 

 
grupais; 
 

Potencializar 

atividades socioeducativas; 
 

Receber  e  encaminhar  ao 
as 

gerente  sugestões  dos 
 

médio  Ou habilidades  de cada um, 
 

permitindo   com   que   o 
usuários  sobre  as  atividades 

do serviço; 
 

· Escala 
 

 
 

12x36 

(diurno/ 

Noturno) 

mesmo  decida  por  si Participar 
mesmo; 
 
 
 

conjunto 

técnica; 

Auxiliar  na  e 
 

coordenação    das 
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-  Ajudar  a  buscar  uma 

e  qualificar   o 
convívio social  entre os 

resposta para as usuários  e  sua  convivência 
 

necessidades e desejos 
das crianças e 
adolescentes e/ou dos 
adultos de forma 
adequada, sem muito 
tempo para reflexão. 
Deve ter embasamento 
teórico e experiência 
prática para tal (não 
significa resolver o 
problema desencadear 
ações para que ele seja 
solucionado); 

 

-0 Orientador 

Socioeducativo deve 

saber planejar, organizar 

e refletir com relação  as 

comunitária. 

 

suas ações e 
 

intervenções futuras; 
 

Deve saber refletir 

sobre sua própria prática, 

avaliando  sua  intenção, 
ação e  resultado 

 

esperado; 
 
 
 
 

Saber trabalhar em 
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-  Promover  a igualdade, 

o respeito com todos os 

sujeitos do seu contexto; 
 

- Garantindo os direitos 

desses sujeitos, a 

privacidade,    a 

autonomia; 
 

- Trazendo um amplo 

conhecimento, do seu 

saber profissional como 

uma das formas para 

melhorar a qualidade de 

vida do  sujeito,  de  suas 

famílias e da comunidade 
 

em  situação  de 
 

vulnerabilidade,   na 

batalha contra a pobreza 

e   na   luta   pela  justiça 

social. 
 
 
 
 
 
 

02 Cozinheiros 

 

40 
 

semanal 

h   - Saber como manter seu 
à 

equipamento limpo 
em 

 
-Armazenar corretamente 

(as)  ou os   alimentos   para   que 

ele não vá estragar 
Ensino 

fundamental/ 

Médio 

Escala 
 

12x36 

ao pré-preparo  e nra.r;,!:lllrn 
 

- Prevenir a deterioração  refeições 

e   reduzir  os  custos  de  auxiliares; 

fornecimento 
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Conhecimento 

procedimentos 

cozinha. 

dos 
de 

 
planejado a partir do esquema 
alimentar proposto por 

SMADS; 

-  Saber  quais  potes  e  Trabalhar  adequadamente 

panelas são usadas para com  os materiais e os 
 

alimentos  específicos e equipamentos mantendo-os 

tipos de cozimento.  sempre em boas condições de 
uso; 

  Manter a organização, o 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Competências 

armazenamento, o controle da 

cozinha e das dependências 

em geral; 

Participar do 

planejamento/avaliação das 

atividades socioeducativas na 

perspectiva da elaboração de 

um cardápio que, balanceado 

e norteado por parâmetros 

técnicos nutricionais, 

contemple a participação das 

crianças/adolescentes nesta 

ação. 

Atribuições 
 

interpessoais: 

Organização, 
 

Iniciativa, 
 
 

-Facilidade 
40  h  relacionamento 
semanal   interpessoal; 

 

Auxiliar 

elaboração 

dia; 

Executar  as 

no 

 

na 

do 
 
 
pré- 
 

das 

,.,-;;; 
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e  arrumação dos 
ou  limpeza das diversas ambientes relacionados  à 

atividades;  cozinha, tais como refeitório e 
 

Operacionais Escala -  Saber 
 

os  objetos de  despensa entre outros; 
12x36  sua função; Trabalhar adequadamente 

Alfabetizados com os materiais e  os 
-Providenciar  na   equipamentos e mantendo-os 
reposição de estoque  sempre em boas condições de 
dos gêneros e materiais uso; 
utilizados na 

 

eventualmente; 
limpeza Atribuições 

geral: 

 

na  limpeza 

Executar 
 

tarefas correlatas. 

outras Executar e manter serviços de 
 

higienização, limpeza e 

arrumação nos ambientes do 

serviço. 

Cuidar  e   manter  o  espaço 

físico   do   serviço,   limpo   e 

organizado. 
 
 
 
 
 
 
 

6.9.2 Especificar a distribuição dos profissionais para a operacio 
gestão do serviço para a garantia dos resultados e metas propostas. 

 
 
 

A equipe de referência do SAICA será composta por profissionais de dif 
 

o que proporciona a • important 
 

e troca de saberes, de técnicas e habili 

conhecimentos inerentes de cada um, que somados na prática do dia a dia, 

equipe interprofissional ou interdisciplinar no SAICA. 
 

Cada profissional terá seu perfil adequado para a função que irá desempenhar o 
 

certamente promoverá  o  bom  desempenho i M;Ett::l:iê: 
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e adolescentes acolhidos, prestando um serviço socioassistencial de qualidade, o qual 

será ofertado  por meio de ações, projetos, oficinas e atividades socioeducativas e do 

trabalho social com as famílias, visando o fortalecimento de vínculos familiares e 

convivência comunitários. 
 

Para tanto, a distribuição de cada profissional para a operacionalização e gestão do 

serviço, demonstra-se a seguir, salientando que, essas tarefas, certamente estarão 

intimamente interligadas e complementares ao projeto político pedagógico da 

metodologia dessa proposta de trabalho, bem como, vinculada às 

funções/atribuições/competências de acordo com a Portaria 46/47/SMADS/2010. 
 
 
 
 

GERENTE DE SERVIÇO: 
 
 

•     Fazer a gestão de toda a parte administrativa e funcional da casa, com auxílio dos 

técnicos (Assistente Social e Psicólogo (a); 
 

•  Manter  contato  com  Caritas,  Parceiros,  Voluntários,  Fórum,  GCM,  CREAS, 

SMADS e Rede Social; 
 

•     Elaborar planilha de gastos e apresentar para técnica/supervisara do CREAS; 
 

•     Preencher ficha de contratação e envio dos documentos na contratação de novos 

funcionários, marcação de exame admissional e demissional; 
 

•  Enviar horas, descontos e relação de VT de funcionários para RH; 
 

•  Manter  contato  com  famílias,  diagnosticar  problemas,  orientar, 

buscar soluções a médio e curto prazo para as questões de acolhimento; 
 

• Realizar visitas domiciliares na companhia de um dos técnicos, quand 
 

tiverem impossibilitados de realizar as mesmas; 
 

•  Autorizar acolhimentos  e  desacolhimentos  junto  à  Vara  da  Infância da 
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• 
 

• CI\RITJ\f 
DIOC€/AI\IA Dt' C4MPO  LIMPO 

sionarrelatórios  técnicos para Fórum, ou para órgãos quando necessário 
 

após discussão dos casos com os Técnicos; 
 

 
•  Elaborar projetos para captação de recursos; 

 
 

•  Realizar compras, e estar atento as necessidades de  manutenção  da casa; 
 
 

•  Buscar doações; 
 
 

•  Zelar pela parte administrativa da casa; 
 
 

•  Orientar a equipe de apoio com auxílio da técnica; 
 

 
•  Acompanhar  entrevistas  no fórum quando a técnica não puder acompanhar  e/ou 

convocado por este órgão; 
 

Manter contato com atendimentos psicológicos quanto técnica não puder fazê-lo; 
 
 

•  Pesquisar  cursos  voltados  para gestão, educadores  e equipe técnica  com apoio 

dos Técnicos; 
 

•  Participar das reuniões mensais da Caritas de GESTORES e do CREAS; 

Participar do acolhimento de crianças/adolescentes novos; 

•  Mediar conflitos  entre família e abrigo; funcionários  e usuários  com apoio dos 
 

Técnicos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TÉCNICOS (ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO} 
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• 
 

• 
 

CI\RITI\f 
DIOC€/ANA Dt  C4MPO  LIMPO 

oração, em conjunto com a Gerente de Serviço e demais colaboradores, do 
Plano de Trabalho Anual e GRAS do SAICA; 
•       Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas famílias, com 
vistas à reintegração familiar; 

Apoio na seleção dos Orientadores e  demais funcionários,  bem como 

responsáveis pela  Capacitação e  acompanhamento dos  mesmos e  demais 

funcionários; 

•  Encaminhamento e discussão /planejamento conjunto com outros atores da 

Rede de Serviços e do Sistema de Garantia de Direitos das intervenções necessárias 

ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; 
•       Elaboração, encaminhamento e  discussão  com  a  autoridade judiciária  e 

 

Ministério Público de relatórios periódicos sobre a situação de cada criança e 
adolescente apontando: 1- Possibilidades de reintegração familiar; 11  - Necessidade de 
aplicação de novas medidas; ou, 111-  Quando esgotados os recursos de manutenção 
na família de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção; 

•     Elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) de cada criança/adolescente 

e sua respectiva família; 
Preparação, da criança I  adolescente para o desligamento (em parceria com 

 

orientador (a) de referência); 
 

•   Mediação, em parceria com Orientador (a) de referência, do processo de 

aproximação e fortalecimento ou construção do vínculo com a família de origem ou 

adotiva, quando for o caso; 

•   Realizar visitas domiciliares; 
 

• Acompanhar as crianças e adolescentes nas entrevistas na Vara da 
 

Juventude; 
 

• Participar do acolhimento de crianças/adolescentes novos; 
 

 
• Mediar conflitos entre família a abrigo; 

 

 
• Mediar conflitos entre Orientadores, crianças e adolescentes; 
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• 
 

• 
 

CI\RITI\1 
DIO C€ /ANA  Dé  C MPO  LIMPO 

para a Gestão, Orientadores e demais funcionários 
 

com apoio do Gerente; 
 
 

• Realizar reuniões, palestras e encontros com as crianças/adolescentes e suas 
famílias. 

 
•   Atualizar os prontuários dos acolhidos e desacolhidos; 

 

 
• Acompanhar acolhimento e desabrigamento das crianças e adolescentes; 

Psicóloga(o) (específicos): 

•   Acompanhar a triagem de atendimentos psicológicos e só se houver necessidade 

continuará a acompanhar o atendido, do contrário é  competência  do  Orientador 

continuar o acompanhamento; 
 

•   Promover a escuta individual e grupal junto às crianças, adolescentes e famílias; 
 
 

•   Elaborar a planilha mensal de acolhimento para encaminhamento ao CRAS e 
 

CREAS; 
 
 

•   Participar dos encontros do Fórum de Saúde Mental organizado pela Secretaria 

de Saúde, junto à Vara da Infância e da Juventude e outras reuniões com assuntos 

voltados para o trabalho com SAICA; 
 

•   Agendamento  de  atendimentos  psicológicos,  psiquiátricos:  CAPS  Adulto    e 

Infanto-Juvenil,  Instituto Herdeiros do Futuro, entre outros serviços q 

atendimento de Saúde Mental. 
 

• Marcar  médicos  e  especialidades  junto  a  UBS  de  referência, 

educadores quanto às respostâs dos atendimentos e preenchimento do Rer 

Consultas Médicas e Transcrição de medicamentos; 
 

 
• Responsável  pela   orientação,   supervisão  e  readequação   dasatividad 

internas e externas da casa (eventos, passeios, festas, integração com a rede local 

família); 
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CI\RITI\f 
• DIO C € /AI\IA Dt  C4MPO  LIMPO 

Realizar a leitura e aprovação, bem como orientação do planejamento mensal 
 

feito pelos educadores; 
 
 

• Autorizar a troca de plantões; 
 
 

• Manter calendário de atividades atualizado e agendamentos de médico e saídas 

dos atendidos em local visível para os educadores; 
 

• Apresentar lista de compras de material pedagógico e culinária para que a Gestão 

providencie as compras, bem como passar para as cozinheiras (caso da culinária); 
 

• Receber doações de roupas, calçados e materiais pedagógicos, em conjunto com 

educadores selecionar e organizar; 
 

• Agendar datas de passeios, com os locais e com a pessoa que fará o transporte 

devendo passar os valores para a Gestão providenciar o pagamento; 
 

• Realizar supervisão para estagiários de psicologia no SAICA. 

Assistente Social (específicos): 

• Responsável pela elaboração do DEMES para encaminhamento ao CRAS e 
 

CREAS; 
 
 

• Participar de reuniões e convocações escolares, de CCA e CJ e outros locais de 
participação  da   criança   e   do   adolescente,  quando  for   exigido   presença  do 

responsável; 
 

 
• Providenciar matrícula e inserção na rede escolar, EMEI e CEI de 

e adolescentes acolhidos; 
 

• Participar de Reunião Intersetorial da Região Sul; 
 

 
• Busca de ações  sociais e construção da autonomia 

 

profissionalizantes e inserção no mercado de trabalho); 
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CI\RITI\1 
DI  OC€ /ANA Dé C4MPO  LIMPO 

anter contatos periódicos com a Vara da Infância e da Juventude para estudo de 
 

caso, leitura de Processos, agendamentos de entrevistas no setor técnico; 
 
 

• Providenciar  documentos  necessários  das  crianças/adolescentes quando  os 

mesmos não foram providenciados anteriormente; 
 

• Realizar supervisão para estagiários de Serviço Social no SAICA; 
 
 

• Realizar visitas domiciliares em conjunto com a Psicóloga do SAICA; 
 
 

• Realizar encontros mensais com famílias com temas diversificados; 
 
 

• Realizar escuta e estudo social de todas as famílias; 
 
 

• Discussão de casos em conjunto com Gerente de Serviço e Técnica Psicóloga 

do SAICA; 
 

• Participar do acolhimento de novos acolhidos; 
 
 

• Participar do Projeto Fazendo Minha História no SAICA. 
 
 

Principais Atividades Desenvolvidas - Técnico 
 
 

•  Elaboração, em  conjunto com o/a coordenador(a) e  demais  colaboradores, do 
 

Projeto Político Pedagógico do serviço; 
 

• Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas famílias, com vistas 

à  reintegração familiar;  Apoio  na  seleção dos  cuidadorE S/IeaiUCéaac:-=s 

funcionários; 

• Capacitação e  acompanhamento dos 
 

funcionários; Apoio e  acompanhamento do trabalho 

educadores/cuidadores; 

• Encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com outros atores da 

serviços e do SGD das intervenções necessárias ao acompanhamento das cri 

adolescentes e suas famílias; 

• Organização das informações das crianças e adolescentes e respectivas 
 

na forma de prontuário individual; 
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CI\RITJ\f 
DIOC€/ANA Dt  C4MPO  LIMPO 

ração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério 
 

Público de relatórios semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente 
apontando:  possibilidades de reintegração familiar;  necessidade de aplicação de 
novas medidas; ou,  quando esgotados os recursos de manutenção na família de 
origem, a necessidade de encaminhamento para adoção; 

• Preparação, da criança I adolescente para o desligamento (em parceria com o (a) 
 

cuidador(a)/educadora(a) de referência); 
 

• Mediação, em parceria com o educador/cuidador de referência, do processo de 
aproximação e fortalecimento ou construção do vínculo com a família de origem ou 
adotiva, quando for o caso. 

Os parâmetros para a composição mínima da equipe técnica dos serviços de 
acolhimento foram estabelecidos pela NOB-RH/SUAS, a qual define que a equipe de 
referência dos serviços de acolhimento deve ser formada por psicólogo e assistente 

social. É importante que sejam agregados à  equipe mínima profissionais com 

diferentes formações,  compondo uma equipe interdisciplinar. (Orientações Técnicas: 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS) 

 
 
 
 

Conforme publicação a partir de fevereiro de 2016 os editais para implantação de 

novos serviços na modalidade SAICA e os editais de renovação de convênio serão 
publicados com capacidade de 15 crianças e adolescentes e com a inclusão do 
Técnico  I,   conforme   artigo   48   da   Resolução   n.   02/CM 

(RESOLUÇÃO COMAS - SP N° 1079, DE 03 DE MARÇO DE 2016.) 
 
 

ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS: 
 

 
O  Orientador Socioeducativo é  o  responsável 

 

adolescentes nas dependências da instituição,  bem como pelo desenvolvi 

atividades socioeducativas, competindo-lhe: 
 

1.      Acolher e cadastrar a criança/adolescente: 
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• 
 

• 
 

CI\RITI\f 
DI O  C € /ANA Dt  C4MPO LIMPO 

co her pelo nome, evitando comentários depreciativos, determinando desde o 
 

início a identidade pessoal de cada um; 
 

 
1.2   Apresentar  a  moradia,  os  novos  companheiros  e  as  pessoas  com  as quais 

passará a conviver; 
 

1.3    Orientar  quanto às normas internas; 
 
 

1.4    Prestar atendimento pessoal e individualizado quando da entrada, adaptação e 

saída do SAICA; 
 

1.5    Guardar  objetos  pessoais,  identificando-os  pelo  nome  (com  canetinha  para 

tecido) e devolvê-los quando da saída; 
 

1.6    Tratar  as crianças  e adolescentes  com presteza e cordialidade  resguardando 

seus direitos, e orientando-as quanto aos seus deveres; 
 

1.7   Ser referência para as crianças e adolescentes acolhidos,  através da forma de 

ser, pensar e agir, tendo comportamento ético-profissional no convívio com estes na 

casa. 
 

2.        Zelar pelo cuidado  e desenvolvimento pessoal e social dos acolhidos; 
 

2.1    Orientar as crianças para lavar as mãos antes das refeições, antes e após o uso 

do banheiro (sempre deixar um sabonete disponível no banheiro); 
 

2.2  Orientar  as  crianças  e  adolescentes  para  escovarem  os  d  as 
 

refeições; 
 

2.3  Orientar para que lavem as peças íntimas durante o banho e esten 
 

2.4  Monitorar o banho das c'rianças, orientando sobre a plena higienizaça 

do corpo; 
 

2.5  Orientar para não deixarem toalhas úmidas no chão ou jogado pelos quartos; 
 
 

2.6  Orientar os adolescentes quanto ao uso de desodorante; 
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ganizar roupas e pertences pessoais; 

 
 
LIMPO 

 
2.8   Sensibilizar por meio da vivência diária, dentro do processo formativo, o 

aprendizado para a convivência individual, grupal, social e autônoma das crianças e 

dos adolescentes, respeitando a faixa etária, para que, participem na organização, 

limpeza e higiene dos quartos e banheiros nos quais convivem;enfatizando que esta 

ação deve ser monitorada constantemente para que o trabalho em sua totalidade 

compete ao agente operacional da limpeza (lavar chão, arrastar as beliches, limpar 

vidros, higienização dosbanheiros); 
 

EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL: 
 

 
Aos integrantes da equipe da  Cozinha compete: 

 
 

•   Manter a limpeza do espaço físico; 
 

•    Organizar a cozinha; 
 

•    Elaborar e preparar os alimentos; 
 

•    Organizar e armazenar adequadamente os alimentos; 
 

• Solicitar  a  reposição  dos  alimentos  e  demais  materiais  necessários  para 

conservação do ambiente; 

•    Verificar a qualidade e prazos de validade dos produtos e alimentos; 
 

•    Controlar os gastos de produtos e alimentos realizados, mensalmente; 
 

•    Usar avental e touca para preparo de alimentos; 
 

• Auxiliar na mesa dos alimentos quanto a servir, quantidade de ali 

para que não se deva falar sobre os alimentos, higiene da mesa durante 

Aos integrantes da  Limpeza e Manutenção: 
 

 
• Manter a limpeza do espaço físico; 

• 
• Organizar a Casa para que fique limpa e com os móveis 

 

respectivos lugares; 
 

• Lavar e passar as roupas das crianças/adolescentes; 
 

• Usar racionalmente os materiais, evitando desperdícios; 
 

• 
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p  cionar  o  prédio,  examinando portas, janelas e  portões  assegurando a 
 

integridade dos acolhidos; 
 

•   Lavar quinzenalmente: chão dos quartos, corredores, sala, bem como higiene dos 

vidros, tapetes dos espaços; 

• Limpar semanalmente a sala e banheiro da Gestão, tirando pó, vidros, chão, 

mesas e computadores; 

•   Participar da limpeza da Casa no dia em que ocorrer festas e em específico na 
festa de aniversariante do mês. 

 
 
 

6.9.3 especificar a utilização das horas técnicas, quando for o caso. 
 

Apesar da especificidade de cada profissão e por se tratar de uma equipe 

multidisciplinar, entendemos que é de suma importância que a equipe esteja em 

constante processo de formação, que por sua vez, ocorrem através de capacitações 

internas. 

As capacitações acontecem periodicamente durante as reuniões de equipe em que 

cada profissional apresenta experiências e aprendizados obtidos em cursos, 

seminários e palestras. 

Os temas abordados nas capacitações estão voltados ao trabalho que é desenvolvido 
 

neste SAICA, conforme as demandas existentes. 

Todo o processo de ensino aprendizagem é adaptado para uma linguagem lúdico 

pedagógico com a finalidade de ser trabalhado com os adolescentes e suas 

respectivas famílias. 

A exemplo póde-se destacar capacitações na área de 

contemporânea, justiça restaurativa, violência doméstica, saúde dentre 

 

arte 

 
 
 
 
 

7- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA 
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7.1. Descrição de receitas expressa pelo valor da parceria (de  acordo com a Planilha 
Referencial de Custo dos Serviços elaborada pela SMADS) 

 

 
 

Valor Mensal com isenção 
de cota Patronal 

Valor Anual Valor Total da Parceria 

 
R$ 81.313,79 

 
R$ 975.765,48 

 
R$ 4.878.827,40 

Observações: 
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) 
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DESCR I ÇÃC DOS ITENS D E DEPESAS 

CUSTOS DIRETOS 

ORII-D.I- 1 IM.(NIIJSI ;diretos! 
.......  , 

._.,     'Ca'rg'= J ,r. . --.;;; 
; ria -=o 11 of.í ... 

4.9S4,42  4.9S4,42
 

01 Gerente  de Serviço Dia  40 
- (Assistente Social) Di a  30    2.867,78  2.867,78 

co (Psicólogo) Di a 40    2.867,78  2.867,78 
i 1x36 Noite 40    2.472,48  2.472;48 

Soci oeducativo -12x36  Noite 4C     2.472,48  2.472;48 
'- 12x36  Noite 40    2.472,48  2.472As 
· J2x 36  Noite 40    2.472,48  2.472,48 

-Ürien taciOreS ·12x 36  Noite 40    2.472,48  2.472,48 
Orien tad ores  '-12x36 Noite 40    2.472 48- 2.472As 
Ori e ntad o res  '- J2x36  noite  40    2.472,48  2.472,48 
Ü rientaciOreS  ' - 12x36  Di a 40    1.648,32  1.648,32 

r ' - 12x36  Dia  40    1.648,32  ú48,32 
r r ·12 x36  Dia 4o   1.648,32  1.648:32 
i r 12x36  Dia 40    1.648,32  1.648,32 
i r 12x36  Dia 40    1.648,32  1.648,32 

Orie ntadores <•    i         12x36  Dia 40   1.648,32  1.648-:32 
Orien ta do res Socioeducat ivo   12x36  Dia 40    1.648,32  1.648,32 

r; i    ne1ro:i - 12X36 Dia 4o  1.403,33  1.403,33 
i I ·   12X36 Dia 40    1.403,33  1.403,33 

Age tes"• i Di a 4o  1.146,33  1.146,33 
Agentes Ope ra ciona i s  D i a 40    1.146,33  1.146,33 

O racionaiS Dia 4o  1.146,33  1.146T3 
SUBTOTAL ·- -· ' 45.781,23 

Técnicas Dia T  10  140,11 1.401:10 
TOTAL  47.182,33 

 

, 11  -    ENCARGOS SOCIAIS (descrever)  .5-. : · 

Encargo  1 Alíquota ... Valor 
(COM ISEN ÇÃO DE COTA PATRONAL) I 11,10%  S.081.71 

F UNDO PROV ISIO N ADO 1 21,S7% 9.87sm 
TOTA L •c.."" i<' 14.956,72 

 
CATEGORIA 111   -!MOVEIS ( descrever valor mensal) 

 
>aiA< 1.1oo:oo 

ALUGU EL I 4.895,00 
I PTU 1o5:oo 

TOTAL      - 6.700.00 
 

CATEGOR IA IV - DE MAIS DEPESAS (descrever de acord o com os Itens previsto  para a tlpologla) 
 

I tem  Va lor Tota l 
ALIM ENTAÇÃO S.438,01 

MAT ERIAL PARA O TRA BALHO I 707.80 
OUTR AS DESPESAS  2.929,99 

SERVI ÇO DE TRAN SPORTE/VESTUÁRIO 1 OS2,34 
AQU ISI ÇÃO DE BENS I 900,00 

ATIVIDADES EXTERNAS DE NATUREZA TIVA 

TOTAL 1:1 
IPARA O E LEMEN TO DE DESPESA:   "OU TRAS D ESPESAS" (descrever de acordo com previsto nas normas lega is vi•entesl 

Item  Valor Total 
Ma terial d e Esc ri tório e expediente ;4.26 

Hr gien e e Lim pe za  I 00,00 
Re paro e 1 do i móvel 91.17 

TV por assin a tura  '1!.00 
Re paro e manuten ção dmovei s. I 1 flnS:-ref ngeração e afins, 

e   I I 6 
Despsas com carreto  100,0(! 

Des pesas co m .   fraldas, Kit 282,S6 · 
r e  402:oo 

"- TOTAL 2.929.99 

CUSTOS INDIRETOS .,  •._,."'.· 

 
Orv1 DESCRIÇÃO - Valor Mensal  lJ 

CON TABILIDAD E soo.oo 
 

TOTAL  500:00 

-c 83   ...   
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Quadro Resumo de Aplicação dos Recursos Financeiros 
 

RECEITAS DESPESAS 
Valor Mensal de desembolso da 
Parceria 

81.313,79 Custos Diretos 80.813,79 

Contrapartidas em bens 4.570,00 Custos Indiretos 500,00 
Contrapartidas em serviços  VALOR TOTAL 81.313,79 
Contrapartidas em recursos 
financeiros 

167,15   

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

apresentado) 
 

Descrição da Despesa SAS 
envolvida 

s 

Serviços 
envolvidos 

Valor rateado Memória de 
Cálculo do 

rateio 
     
     
     

' ' 
 

VERBA DE IMPLANTAÇÃO: 
 

Não haverá necessidade de verba de implantação,por se tratar de continuidade da 
parceria. 

 
 

7.5. Descrição de aplicação da verba de implantação (de acordo com o Plano de 
Trabalho apresentado) 
7.5.1. Valor solicitado: 

  7.5.2.  Descri ão das despesas: 

TOTAL 

7.6.  Previsão de valor mensal para pagamentos de despesas por i 
de pagamento por operações bancárias eletrônicas: 
7.6. 1.  (X) em espécie no valor máximo mensal de (R$ 1.000,00). 
7.6.2. (X)  em  cheques   nos  termos  do  § 4°  do  artigo  63  d · 

55/SMADS/2017. 
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Descrição de cada 
item 

Unidade 
de 

medida 

Quantidade Valor unitário Valor total 

Impressora HP  01 350,00 350,00 
computadores  completo  02 2.000,00 2.000,00 
liquidificador  01 100,00 100,00 
Ferro de passar  01 60,00 60,00 
Mesa de escritório  01 300,00 300,00 
cadeira para escritório  01 250,00 250,00 
sofá 3 lugares  01 450,00 450,00 

Armário p/ escritório  01 600,00 600,00 
OVO player  01 150,00 150,00 

Aparelho de telefone  01 150,00 150,00 
Arquivo pequeno  de 
madeira 

 01 160,00 160,00 

     
TOTAL 4.570,00 

 

• 
• 
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-CONTRAPARTIDAS (se houver) 
 

8.1.contraparf1d as em bens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.Contraparf1das em serv1ços 
Descrição de cada 

item 
Unidade 

de 
medida 

Quantidade Valor unitário Valor total 

     
     

TOTAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL FUNDADA EM OS DE JUNHO DE 1990 
 

CNPJ 64.033.06110001 -38 
CEAS No 44006.00429312000-01 
DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL No 35.791195 
DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL No 42.195197 
DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL No PROC. MJ No 27.504197-85 
REGISTRO NO CNAS SOB O No 44006.005474197- 13 

DA ESPERANÇA, 190 
 

EFÚGIO - CAMPO LIMPO 

788-370- SÃO PAULO - SP 

s 15841-932 1 15842- 1858 
iocesedecampolimpo.org.br 



 

<( 

w 

> 

·- 

-I 

c c 

a. c  z 

o 

CI\RITJ\f 
D I  O CE /ANA D C4MPO  LIMPO 

rapartidas em recursos financeiros: (informar valor,  periodicidade) 
 

•  R$ 167,15  referente a diferença do valor do aluguel  mensal. 
 

9- QUADRO DE DESEMBOLSO 
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Obs.: Este quadro  demonstra  os valores das parcelas  referentes  ao período  entre o 
mês  de  início  de  vigência  da  parceira  e  o término  do  exercício  civil.  A  partir  do 
exercício civil seguinte,  serão 12 parcelas de igual valor até o                                   No 
último exercício, o número de parcelas corresponderá  ao período entre rMrvx:no• 

do exercício e o mês de término de vigência da parceria. 
 
 

1O   - Previsão   de   gastos   com   os   elementos   de   despesas 
 

demonstrativo  de • custeio 
 

do  serviço  no  itens    categoria 
concessionaria) e categoria IV demais  despesas  (Alimentação, 
trabalho   pedagógico, outras   despesas,  serviços   de  transporte e 
atividades  externas  de natureza socioeducativa). 
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MATERIAL PARA O 
PEDAGÓGICO 

D C4MPO  LIMPO 
queijo,  margarina, frios,  carne vermelha, 
ovos, batata palito, batata palha, 
linguiça,  peixe,  carne  suína,  carne  de 
frango, doces em geral, hambúrguer, hot- 
dog,  pasteis,  sucos,  refrigerantes, 
sorvetes, pães franceses, pão de queijo, 

de forma bolos    es  etc. 
TRABALHO Papel   sulfite,    canetas   coloridas,lápis 

coloridos,  papel crepom, papel laminado, 
massa de modelar, quadros para pintura, 
argila, tinta guache, tinta spray, cadernos, 
cartolinas, fitas crepe, durex,  EVA, TNT, 
livros para leitura, revistas,   tesouras, 
palitos de sorvetes, quadros de avisos, 
quadro de  planejamento, quadros para 

das atividades  etc. 
OUTRAS DESPESAS  Materiais  de limpeza  como:  sabão  em 

pó, detergente,  desinfetante, sabão  em 
pedra, sabão liquido, álcool para limpeza, 
esponja, bom-bril, limpa  alumínio, pasta 
de brilho,   vassouras,  rodos , pás, 
escovão,   baldes,  espanador,  flanelas, 
panos para limpezas, perflex,  etc. 
Materiais de higiene e higiene pessoal: 
Luvas  para   limpezas pesadas,  luvas 
descartáveis, toucas     descartáveis, 
sabonetes,         shampoo, 
condicionador,cremes,  pasta de dente, 
escovas  de  dente,     absorventes, 
perfumes, desodorantes,   escovas  de 
cabelos,  pentes, esmalte, talco para os 
pés, pomada hipoglós,  papel higiénico, 
papel para  secar as    álcool  gel, 
materiais de primeiros so<oql'tJ 
de corte de cabelo etc. 
Outros  materiais:  mama 
copos descartáveis, pratos (le:scérit 
colheres,   garfos  e  facas 
mouses,  teclados,  cartuchos 
para impressora, pratos para 
colheres, garfos e facas para ,..,.,.,,.,c.,,..,:I'IJ 
copos, pilhas,  canetas esferog 
carimbos para o trabalho admi 
etc. 
Serviços  e 
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SERVIÇO DE 
VESTUÁRIO 

Dt C4MPO   LIMPO 
encanamento,    limpeza    das     caixas 
d'água,pinturas,    trocas     de     vidros, 
serviços de   serralheria,   serviços   de 
pedreiros, serviços de eletricistas, 
manutenção dos     computadores    e 
impressoras, configuração da  rede  de 
internet, consertos e manutenção de 
ventiladores, conserto e manutenção de 
eletrodomésticos   e     eletroeletrônicos, 
se         de internet banda I       etc. 

TRANSPORTE E   Compras de roupas para as crianças e 
adolescentes. Transporte para equipe 
técnica  e    Orientadores   acompanhar 
Usuários  na   Vara   da   infância,    no 
Conselho Tutelar, nos serviços da rede 
que atendem e acompanham os usuários 
como; Caps,    UBSs,   AMA,    Pronto 
Socorros etc. 

ATIVIDADES EXTERNAS 
NATUREZA SÓCIOEDUCATIVA 

DE  Passeios    culturais,    como     teatros, 
cinemas, SESCs,. Passeios recreativos 
como: Sities, parque aquáticos, Parques 
ecológicos, passeios no centro da cidade, 

sseios no interior etc. 
CONCESSIONARIA Gastos    com    agua    (Sabesp),    Luz 

(Eietropaulo), telefone fixo, TV  por 
assinatura, Gás e assinatura de telefonia 
celular. 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
SERVIÇO: 

DO Gastos com: homologações, cartórios, 
documentos atualizados  entre   outros 
necessários para o serviço. 

 
CONTABILIDADE Assessoria para  o   serviço,  folha   de 

pagamento,  contrataçã 
homologação, docume 
entre outros. 
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PREFEITURA DE 
SÃO PAULO 

A.lliStiHC I Al 
OUlHVOVlMIHlO 10CIA 

 
 

16.NEXO  VI 
 

 
 
 
 
 

 
 

ADIT 7-7 I CAPACIDADE   
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PREFEmJRA DE 
sAOPAULO 

.UlltffNCIAI 
OUINVOlvtMIN10 SO(IAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
  

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL FUNDADA EM OS DE JUNHO DE 1990 
CNPJ 64.033.06110001-38 
CEAS N° 44006.00429312000-01 
DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL  No 35.791195 
DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL N° 42.195197 
DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL N° PROC. MJ N° 27.504197-85 
REGISTRO NO  CNAS SOB O No 44006.005474197- 13 

 
 
 
 

788-370 - SÃO PAULO- SP 

s 1 5841-9321 1 5842- 1858 

iocesedecampolimpo.org.br 


