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PLANO DE TRABALHO 

 

1 - DADOS DO SERVIÇO 

 

1.1 Tipo de Serviço: 

 

O Centro de Acolhida ás pessoas em situação de rua,encontra-se referenciado 

ao  Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS 

Santana/Tucuruvi, o qual tem por finalidade acompanhar / supervisionar todo o 

trabalho realizado neste serviço. 

 

1.2 Modalidade: Centro de Acolhida para Adultos II por 24h. 

 

1.3 Capacidade de atendimento: 

Acolhe pessoas em situação de rua do sexo masculino, a partir dos 

18 anos de idade, que estejam em situação de riscos e vulnerabilidade social. 

 

1.4 NÚMERO TOTAL DE VAGAS: 158 

1.4.1 Turnos: Dia/Noite 

1.4.2 Número de vagas por turnos: 50vagas/dia e 

158 vagas/noite 

1.4.3 Número de vagas x gêneros:158 vagas para 

homens. 

1.5 Distritopossível para instalação do serviço: Distrito Santana 

 

1.6 Área de abrangência do Serviço 

 

Atendemos a demanda populacional do macro território de Santana, 

Mandaqui e Tucuruvi. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

 

2.1Nome:Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana 

2.2  CNPJ:43.473.487/0001-32 – validade: Ativo 

2.3 Endereço:Rua Padre Azevedo, nº. 125 – Jardim São Paulo 

2.4 CEP: 02044-120 

2.5 Telefone: 2979-7241  

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

2.7 Site:https://www.croph.com.br/ 

2.8 Nome da presidente da OSC: Carlota Cardoso da Silva 

2.8.1 CPF: 692.196.998-34 

2.8.2 RG: 4.205.278- 6 

2.8.3 End.: Travessa Alcides de Oliveira, 26 – Vila Guilherme / SP– 

CEP: 02074-050 - Fone 2909-0769 – 

        E-mail: presidentecroph@gmail.com 

 

3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA 

 

É objeto da parceria a prestação do serviço é o acolher e garantir a 

proteção integral a pessoas em situação de rua, contribuindo para reinserção 

social. 

De acordo com o Censo demográfico 2010, a população da cidade 

de São Paulo estava em torno de 11.253.503 habitantes, desse montante, 

considerava-se integrante da população urbana, um percentual de 99 %. Esse 

dado da realidade revela uma grande massa que se aglomera nos grandes 

centros urbanos, gerando um “inchaço” populacional numa metrópole que, 
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apesar de sua grande extensão, denota não comportar os seus habilitantes, ao 

menos, de maneira dignamente igualitária para todos, o que, 

consequentemente, aumenta a situação de exclusão social que expulsa 

homens e mulheres para os espaços vulneráveis da rua, juntamente com suas 

famílias. A condição de rua é, certamente, a maior expressão da pobreza 

urbana. 

Para fins de definição conceitual desta população, critério importante 

para se definir também o público alvo das politicas públicas, todos os 

recenseamentos realizados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

- FIPE definiram população em situação de rua como o conjunto de pessoas 

que, por contingência temporária, ou de forma permanente, pernoita nos 

logradouros da cidade - praças, calçadas, marquises, jardins, baixos de viaduto 

- em locais abandonados, terrenos baldios, mocós, cemitérios e carcaça de 

veículos. Também são considerados moradores de rua aqueles que pernoitam 

em albergues públicos ou de entidades sociais. A definição utilizada considera 

apenas as pessoas que se encontram “em situação de rua”, excluindo, por 

exemplo, as residentes em moradias precárias, com condições de 

habitabilidade reconhecidamente insatisfatórias. 

Os dados de pesquisa da FIPE, (2015), aponta que o número de 

moradores de rua na cidade de São Paulo quase dobrou nos últimos 15 anos, 

passando de de 8,7 mil pessoas para quase 16 mil, entre os sem-teto e os que 

vivem em abrigos e albergues. A média anual de crescimento é de 4,1%, muito 

acima do aumento de 0,7% da população paulistana. 

Não há apenas uma, mas várias razões para esse crescimento, 

segundo a economista Sílvia Schor, professora da Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (Fea) e 

pesquisadora da Fipe.(Im Revista época, 2016). O aumento do fluxo de 

imigração é a principal delas. “São Paulo é um polo de atração”, afirma. “Muitas 

vezes, a pessoa chega na rodoviária, perde os documentos ou é roubada e 

acaba na rua”. O aumento do consumo de drogas e, em menor grau, do 

desemprego nos últimos anos também contribui. 
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Do ponto de vista das condições da Rua e do Perfil da População, a 

Coordenação de Proteção Social Especial de SMADS alertou para uma 

mudança que tem ocorrido tanto nas condições da rua, quanto no perfil da 

população em situação de rua, que está mais fragilizada do ponto de vista de 

saúde e da segurança. 

O aumento da violência da sociedade se reproduz entre os 

moradores de rua cujas relações de proteção e solidariedade antes existentes, 

estão completamente esgarçadas. Há um aumento de idosos com problemas 

de alcoolismo e de jovens violentos, pessoas com problemas de saúde mental, 

pessoas egressas do sistema fechado e consumidores de drogas ilícitas. A 

presença da droga tem alterado as condições da rua. De acordo com 

informações da SMS, existem 76 “cracolândias” na cidade, ou seja, locais com 

a presença de 6 ou mais pessoas consumindo drogas. O aumento do número 

de imigrantes pernoitando nas ruas e nos Centros de Acolhida também se 

constitui dado significativo e representativo do aumento da população em 

situação de rua. 

A referida pesquisa da FIPE aponta o numero de pessoas em 

situação de rua na cidade de São Paulo, desvelando também outros aspectos 

concernentes à esta população.Entre 23 de Fevereiro e 26 de Março de 2015, 

o levantamento censitário contou 15.905 pessoas em situação de rua na cidade 

de São Paulo. Desse total, 8.570 pessoas encontravam-se nos serviços de 

atendimento a essa população, aqui denominados “acolhidos”, e 7.335 foram 

recenseadas nas ruas e demais espaços públicos da cidade, denominados 

“moradores de rua”. 

A interpretação desse resultado pode ser feita, primeiramente, 

comparando-os com os números encontrados nos recenseamentos anteriores. 

A comparação com os dados anteriores possibilita avaliar a trajetória dessa 

população, ao longo do tempo. No ano 2000 havia 5.013 moradores em 

situação de rua (MSR), dentre os mesmos, 3.693 acolhidos, num total de 

8.706; em 2009 somava-se 6.587 MSR, mais 7.079 acolhidos, totalizando 

13.666; no ano de 2011 contabilizava-se 6.765, mais 7713 acolhidos, 
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somando-se um total de14.478; e em 2015 já havia 7.335 PSR, acrescido de 

8.570 acolhidos, num total de 15.905. A variação no período foi de 82,7%. 

Segundo dados apontados acima, o número de pessoas acolhidas 

em 2015 foi de aproximadamente o mesmo do total da população em 2000. Ou 

seja, aumentou o número de pessoas em situação de rua em relação ao 

número de paulistanos. Os dados revelam que na variação anual do período 

entre 2000 e 2015 a Cidade de São Paulo passou de 10.426.384 habitantes 

para 11.582.000. No que corresponde aos moradores em situação de rua, no 

mesmo ano inicial da pesquisa, somava-se 5.013 moradores em situação de 

rua, passando para 7.335 em 2015. No caso dos moradores de rua e 

acolhidos, avançou de 8.706 para 15.905. 

Os dados mostram que o crescimento da população paulista foi de 

0,7%, enquanto o total de pessoas em situação de rua crescia a 4,1%. O 

segmento dos acolhidos cresceu mais fortemente, 5,77% ao ano, frente a um 

crescimento de 2,57% dos moradores de rua. 

Do ponto de vista da Distribuição espacial dos moradores em 

situação de rua acolhidos, a pesquisa da FIPE aponta que sete Subprefeituras 

da cidade de São Paulo concentram aproximadamente 81% dos moradores de 

rua da cidade, dentre elas, a Sé, Mooca, Lapa, Santana/Tucuruvi (área de 

abrangência desta proposta, com 275 moradores, num percentual de 3,7% e 

frequência acumulada de 73,5%), Pinheiros, Santo Amaro e Vila Mariana.  

Sob o ponto de vista das variáveis demográficas, mais 

especificamente no tocante aos segmentos Sexo, cor e nacionalidade, os 

resultados revelam que a grande maioria dos que moram nas ruas são do sexo 

masculino (84%) e que as mulheres representam 16% dessa população. 

A grande maioria dos que estão em situação de rua são homens que 

geralmente estão sós. Este é o grupo que predomina largamente tanto entre os 

que estão na rua como entre os acolhidos. O censo encontrou 13.046 homens 

sendo que pouco mais da metade estava acolhido e os demais na rua. 

A realidade apresentada revela as demandas dos diferentes 

segmentos com os quais a política pública da Assistência Social atua, numa 
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parceria entre sociedade civil e poder público. Os dados sinalizam a 

importância de construir estratégias e metodologias na direção da redução dos 

números estatísticos que denotam o comprometimento da condição humana. 

As metas a serem atingidas no presente Plano requerem cuidadosa atenção 

aos dados da realidade aqui apresentadas, na perspectiva de o trabalho social 

e socioeducativo (traduzidos em atividades direcionadas) virem a impactar a 

realidade vigente e gerar novas possibilidades de humanização e dignidade à 

população em situação de rua.    

Fonte: Censo Pop Rua 
FIPE/SMADS, 2000-2015 Nota: 
* Crescimento Exponencial 
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4 – DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DE SEU CUMPRIMENTO  

 
META 1:DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESPAÇO FÍSICO 

 

 

Indicador 
 

Metodologia / Forma de Cumprimento das Metas 

Ambiente Organizado e 
Acolhedor 

As metodologias e formas de cumprimentos das metas são: A capacitação dos funcionários sobre 
procedimentos e condutas para a manutenção ambiente organizado e acolhedor; A criação de grupos dentre 
os usuários a partir de estabelecimento de combinados, para o compartilhamento das ações e atividades. 
Tais como: Mutirão de limpeza: Com a participação dos funcionários e conviventes; Organização de 
documentos em arquivos; Cantinhos pedagógicos: Atividades integradas; Sala de convivência com recursos 
pedagógicos; Ateliê; Iluminação adequada a atividades, Decorações temáticas; Oferecimento de banho e 
higiene pessoal; Oferecimento de lavagem e secagem de roupas; 

Acessibilidade Possuímos acessibilidade para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. 

Espaço Físico Conforme detalhamento especifico sobre os ambientes que compõem o serviço, utilizamos metodologias e 
rotinas quevisam a partir da manutenção de aspectos ligados a limpeza, organização e o compartilhamento 
de responsabilidadespara a sua preservação. Os funcionários a partir de suas atribuições: executam, 
orientam e corrige procedimentos. 

Manutenção De acordo com a portaria N°55 de 20 de outubro de 2017 no seu art.33, paragráfo único.Manutenção 
(reparo, conservação) instalação hidraulica de pequena monta, instalação eletrica de pequena monta, 
pintura de pequena monta, alvenaria de pequena monta, instalação de serralheria de pequena monta. 
Outras manutenções dentro do percentual de 25% previsto para cada elemento de despesa, conforme art.70 
paragráfo 1°. Outras manutenções superiores a 25% do percentual previsto no elemento de cada despesa 
desde que autorizado pelo gestor da parceria conforme art.70 da portaria n°55 de 20 de outubro de 2017. 
Conforme a necessidade. Manutenção de eltrodomésticos e eletroeletrônicos. 

Alimentação Alimentação de acordo com a manual prático para uma alimentação saudável 
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Preservação e guarda 
dos materiais 

Organização de documentos em arquivos e armários, de material pedagógico e escritório; 

Comunicação visual Informativos; Cardápios; Imagens informativas; Pintura artística e Painéis temáticos 

Comunicação social  Atendimento; Orientação 

 

 

META 2:DIMENSÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO: GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Indicador 

 

Metodologia / Forma de Cumprimento das Metas 

Acompanhamento das propostas de 

flexibilização. 

O acompanhamento acontecerá mensalmente através da prestação de contas e parceria entre 

a OSC e supervisão do serviço, quando o gasto for acima de 25%.  

Compatibilidade dos elementos de 

despesas e quantidades 

Através de uma planilha (Alimentação, higiene, limpeza, vale transporte (bilhete único) para o 

usuário, Transporte (ônibus de passeio para usuários), Transporte alternativo (uber, taxi), 

manutenção do espaço, dedetização, limpeza da caixa d´agua, extintores, lavanderia, 

manutenção de eletrodomésticos (maquina de lavar roupas, secadoras de roupas, televisores, 

computadores, geladeiras, freezer, micro-ondas, ventiladores), vidraçaria, serralheria, chaveiro, 

manutenção de forno industrial, mão de obra especializada, desentupimento geral, solda, 

manutenção de relógio de ponto, custos com funcionários (uniformes, exame admissional e 

demissional, Epi´s) jardinagem, manutenção das câmeras.). 

 

mailto:croph@uol.com.br


 

9 
CROPH – Rua Padre Azevedo, 125 Jd. São Paulo CEP: 02049-120 / São Paulo – SP       

croph@uol.com.br  (11)2979-7241 
 

Justificativas de gastos imprevistos ou 

fora do padrão 

Apresentação de justificativa através de relatório com aprovação de supervisão. 
Quando superior a 25% do valor do demonstrativo de custeio de cada despesa.  

Grau de organização das informações 

administrativas e financeiras 

Mensalmente uma cópia digital da prestação de contas será arquivada nas dependências do serviço 

para consulta a qualquer momento (Demes, Grass, relatório de atividades). 

 

 
META 3 - DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTOGESTÃO ADMINISTRATIVA. 
 

 

Indicador 
 

Metodologia / Forma de Cumprimento das Metas 

Quadro de  
profissionais 

24 profissionais, sendo:01 Gerente (Atividades administrativas); 01 Assistente técnico, 03 Assistente Social ; 03 
Orientadores socioeducativos – dia – 40h /  07 Orientadores socioeducativos – Noite – 12x36h  (Atividades 
socioeducativas); 02 Agente Operacional – 40h – dia – Cozinha / 05 Agente operacional – 40h – dia – Limpeza/ 02 
Agente operacional – 40h – Noite (Atividades Operacionais). 

Participação em  
ações formativas 

Cursos de capacitação; Formação continuada interna (Programa de capacitação), Encontros temáticos; Palestras 
internas e externas; Conferencias Públicas Seminários e Oficinas pedagógicas e culinárias. 
 

Abrangência da 
Supervisão  
in loco 

Supervisão da CROPH  e Supervisão do CREAS Santana/Tucuruvi 

Horário de 
funcionamento 

24 horas 
 

Fluxos de 
informações dos 
usuários 

Livro de registro e acompanhamento da dinâmica diária; Caderno de recados; Banco de dados de pessoas adultas em 
situação de rua  - SISA; Atualização diária do  SISA e Prontuário  

mailto:croph@uol.com.br


 

10 
CROPH – Rua Padre Azevedo, 125 Jd. São Paulo CEP: 02049-120 / São Paulo – SP       

croph@uol.com.br  (11)2979-7241 
 

Estímulo à  
participação em 
espaços de  
controle social de 
defesa de direitos 

Fóruns, Assembleias e Conferências  
 

 
META 4: DIMENSÃO ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE TRABALHO/ DIMENSÃO TÉCNICO OPERATIVA/ TRABALHO COM  
               USUÁRIO 

Indicador 
 

Metodologia / Forma de Cumprimento das Metas 

Grau de participação na construção 
das 
normas de convivência 

Assembleia Geral; Plano Individual de Atendimento (Avaliação Mensal); Grupo de Acolhimento/ 
Convivência. 

Atualização de registros de usuários Atendimento individual e de grupo; Livro de registro de acompanhamento Diário; Registro e 
Manutenção do SISA, Prontuário.  

 
Socialização das informações 

Assembleia; Rodas de conversas; Painel de informações gerais internas e externas. 

Discussão de Casos Realizada através da equipe técnica e orientadores socioeducativos matriciamento com a rede de 
saúde, educação, habitação, trabalho. 

Estratégia para inclusão/ atualização  
dos usuários no CADUNICO ou 
outros Programas de Transferência 
de Renda 

Atendimento, identificação do perfil e encaminhamentos . 

Mapeamento das relações dos  
vínculos afetivos 

Busca ativa, através de redes sociais, telefones; Visitas domiciliares ;Escuta. 

Participação dos usuários nos 
projetos de revitalizações 

Mutirão, trabalho coletivo 
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Participação dos usuários do 
planejamento das atividades 

Assembleia; Atendimento Individual; Participação dos usuários nas comissões; Caixinha de 
sugestões. 

Aquisições dos usuários por 
atividades desenvolvidas 

Preencher o tempo ocioso através das oficinas, geração de renda. 
Trabalhar a socialização 

Atividades externas Passeios: Lazer/ Cultura; Capacitações e Cursos; Conferencias. 

Canais de comunicação e sugestão  
dos usuários 

Painéis Informativos; Assembleia Geral; Caixa de Sugestão; Grupo de acolhimento; 
Grupos/Rodas de Conversas. 

Intensidade das intervenções dos 
profissionais na mediação de conflito 

Escuta; Dialogo conciliador com os conviventes; Grupos temáticos para trabalhar a questão de 
conflitos. 

Mecanismo para avaliação das 
atividades 

Plano Individual de Atendimento – PIA; Instrumentais de avaliação; Pesquisa de satisfação. 

Articulação entre atividades e 
espaços  
para difusão das produções dos 
usuários 

Exposições internas e externas Feiras/Eventos; Rede social; Folders informativos; Bazares 

Estimulo a participação dos usuários 
durante as atividades 

Convite personalizado; Lanche; Mobilização dos conhecimentos e habilidades dos conviventes; 
Definição de tema do interesse do convivente 

Laicidade e respeito à diversidade  
religiosa nas atividades 
desenvolvidas 

Atividades pontuais de acordo com os eventos ecumênicos. 
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META 5: DIMENSÃO ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE TRABALHO/ DIMENSÃO 
 

Indicador 
 

Metodologia / Forma de Cumprimento das Metas 

Mapeamento das relações  
dos vínculos afetivos 

Grupo Participativos, assembleias, Grupos de Acolhimento 

Participação dos usuário nos projetos 
de revitalizações 

Mutirão de revitalização, trabalho coletivo. 

Participação dos familiares  
do planejamento das atividades 

Comissões de usuários/atendimentos, individual diário/ caixas de sugestões. Assembleia. 
 

Aquisições dos conviventes por 
atividades desenvolvidas 

Oficinas- preencher o tempo ocioso, geração de renda e socialização. 
Capacitação/cursos/passeios. 
 

Habilidade de socialização e convívio Eventos voltados às datas comemorativas anuais, passeios e atividades externas. 
 

Canais de comunicação e sugestões 
de usuários 

Assembleias/grupos de acolhimento com o tema proposto pelos usuários. 
 

Intensidade das intervenções dos 
profissionais na mediação de conflito 

Escuta/diálogo conciliador. 
 

Mecanismo para avaliação das 
atividades 

PIA – preenchimento e manutenção.Instrumentos de avaliação. 
Assembleia, pesquisa de satisfação. 

Visitas Domiciliares Acompanhamento pós-saída qualificada; 

Serviços de referencia e contra 
referencia 

Serviços sócioassistenciais. 
 

Estimulo a participação dos usuários 
durante as atividades. 

Convite personalizado, lanche, abordagem do tema de interesse, mobilização dos 
conhecimentos e habilidades. 
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META 6:DIMENSÃO ACOMPANHAMENTO DE PLANO DE TRABALHO/ 
DIMENSÃO TÉCNICO OPERATIVA/ TRABALHO COM TERRITÓRIO 

 

Indicador Metodologia /  Forma de Cumprimento das Metas 

Participação nas atividades do 
território 

Reuniões micro território: UBS, CREAS, CRAS,CENTRO POP, CAPS AD, CAPS Adulto. 

Mapeamento dos recursos  
acionados no mês/semestre 
no território  

Articulação e Matriciamento com equipe multidisciplinar que atende o território  

Articulação com outros 
serviços socioassistenciais  

 Reuniões de equipe SEAS, República,  

Articulação com outros 
serviços de outras politicas 

Secretaria da Saúde, Habitação, Educação e demais Secretarias com o objetivo de melhor qualidade 
de serviço   

Articulação para realização de 
eventos comunitários 

Organização com serviços necessários para realização das atividades 

Passeios ou atividades 
externas com usuários 

Organização com serviços necessários para realização das atividades 
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5 – FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS 

 

O cumprimento das metas se dará mediante um acolhimento 

humanizado, onde o usuário poderá sentir-se integralmente acolhido pelo corpo 

de profissionais do Centro de Acolhida para Adultos II, juntamente com sua 

família de origem quando possível, com potencialização do sentimento de 

pertencimento pelo lugar. 

Garantir o atendimento das necessidades de acordo com suas 

demandas, assim como proporcionar uma melhor qualidade de vida com 

dignidade e respeito aos residentes. 

 

5 – DETALHAMENTO DA PROPOSTA  

6  

6.1. Público Alvo:Público alvo: Acolhimento provisório para 

moradores em situação de vulnerabilidade social, em espaço com estrutura 

para acolher, com privacidade, homens, a partir dos 18 anos até 59 anos e 11 

meses , respeitando o perfil do usuário. Concebido para atender 158 (Cento e 

cincoenta e oito) pessoas do sexo masculino. Sendo 50 vagas/dia e 158 

vagas/noite, distribuídos entre: pessoas com necessidades especiais, 

migrantes, imigrantes, refugiados e homens em vulnerabilidade social a partir 

de 18 anos de idade, casos que de acordo com a avaliação social demandem 

atendimento integral.  

6.2.Informações das instalações a serem utilizadas: sala de 

recepção e acolhida; sala (s) de atendimento individualizado; sala (s) de 

atividades coletivas e comunitárias; instalações sanitárias; iluminação e 

ventilação adequadas; limpeza e conservação de espaço; acessibilidade em 

todos os ambientes; banco de dados de usuários; computadores com acesso a 

internet com horários agendados. 
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6.3. Vinculação da ação com as orientações do Plano Municipal 

de Assistências Sociais e diretrizes nacionais – LOAS, PNAS, SUAS, 

TIPIFICAÇÃO NACIONAL, PROTOCOLOS DE GESTÃO INTEGRADA DE 

SERVIÇOS, BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA: as ações a 

serem desenvolvidas estão baseadas nas orientações contidas no PLAS 

(2009/2012), que são fundamentadas nos princípios e diretrizes da Política 

Nacional da Assistência Social (PNAS) na concepção de assistência social 

como política pública de seguridade social, universalização do direito a 

proteção social, baseada na cidadania. 

O serviço terá como referência teórica a Constituição Federal (1988), 

a Legislação Normativa, que rege a Política Pública de Assistência Social – Lei 

Orgânica, da Assistência Social (LOAS), a Política Nacional da Assistência 

Social (PNAS), o Sistema Única de Assistência Social (SUAS), Norma 

Operacional Básica (NOB/SUAS), o Plano de Assistência Social da Cidade de 

São Paulo (PLAS/SP).  

 

6.4. Forma de acesso dos usuários e controle da demanda 

ofertada: Por encaminhamento dos Centros de Referência Especializado da 

Assistência Social – POP Rua Regional - CREAS, CAPE (Central de 

Atendimento Permanente e de Emergência), SEAS Adulto, pela rede 

socioassistencial, demais políticas públicas e órgãos de Sistema de Garantia 

de Direitos e demanda espontânea. 

Considerando o princípio da inter-setorialidade e a perspectiva de 

completude das políticaspúblicas, para alcançar o objetivo de promover a 

autonomia e o protagonismo por meio doacolhimento e da atenção às famílias 

e indivíduos atendidos é fundamental a articulação econsolidação de uma rede 

integrada de proteção que promova ações inter-setoriais planejadas deacordo 

com as necessidades de cada um dos atendidos e das especificidades do 

território em que estão inseridos. 
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As situações das pessoas em situação de rua são heterogêneas e 

suas questões presentam enorme complexidade. Assim, nenhuma ação 

isolada teria a possibilidade de abranger e esgotar a variedade de aspectos 

que esse grupo apresenta já que suas necessidades são compostas de 

aspectos multidimensionais. Sendo assim, o atendimento prestado a este  

grupo deve ser feito, tendo em vista, a integração das ações tanto da 

Assistência Social quanto de outras políticas em acordo com as realidades que 

se apresentam. Tem sido um desafio enfrentado diariamente o trabalho 

integrado com outras políticas, principalmente com as Políticas de Saúde, 

Habitação e Trabalho. Nesse sentido se faz necessário à implementação de 

protocolos e fluxos inter-setoriais que venham favorecer o atendimento dessa 

população por outras políticas em conjunto com a Assistência Social. É vital 

para a eficácia das ações, compartilharmos responsabilidades no atendimento 

das demandas sociais desse grupo. Com uma visão global sobre o sujeito a ser 

atendido promove-se articulações que possibilitam a construção de novas 

estratégias e respostas. 

Rede Socioassistencial 

Dependendo da estruturação da política de assistência social no 

território, a supervisão do serviço de acolhimento institucional para famílias e 

indivíduos em situação de rua poderá ocorrepor meio do Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS ou do Centro de Referência 

Especializado para População em Situação de Rua – Centros Pop. 

Objetivando um trabalho abrangente e integrado na garantia de 

direitos socioassistenciais é imprescindível à articulação destes serviços com 

as demais unidades de assistência social, diretas (Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS) ou indiretas (demais serviços conveniados) com 

acesso prioritário aos programas, serviços e benefícios (bolsa família, renda 

mínima, etc.). 
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Saúde 

Na rua encontram-se pessoas com demanda de saúde, que podem 

estar relacionadas ao contexto de insegurança e insalubridade a que estão 

expostas cotidianamente, ou decorrerem de doenças crônicas, que necessitam 

muitas vezes de pronto atendimento e de acompanhamento posterior. O 

mesmo ocorre nos casos de transtornos mentais, uso de álcool e drogas que 

pessoas nas ruas estão cometidas e que sem 

tratamento/acompanhamento médico, muitas vezes nem aceitam o 

acolhimento. Faz-se necessário a devida articulação formal entre a rede de 

saúde de atenção básica e de saúde mental e Assistência Social. 

O Decreto nº 53.795 de 25 de março de 2013 institui o Comitê Inter-

setorial da Política Municipal para a População em Situação de Rua – Comitê 

Pop Rua, coordenado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania; entre suas atribuições está“assegurar a articulação inter-setorial 

dos programas, ações e serviços municipais para o atendimento da população 

em situação de rua”, e “assegurar o amplo acesso, simplificado é segurada 

população em situação de rua aos serviços e programas que integram as 

políticas públicas de saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, 

segurança, cultura, esporte e lazer, trabalho e renda”. 

Educação 

Estabelecer articulação com as unidades de educação do território, a 

fim de promover o direito ao acesso a retorno à escolarização formal aos 

adultos. Um aspecto importante é que as famílias em extrema pobreza, 

cadastradas no Cadastro Único – CadÚnico (com o Número de Identificação 

Social – NIS 

Habitação 

A mesma articulação e construção de fluxos e protocolos deve-se 

dar com a Política de Habitação, tendo em vista tratar-se de público que não 

dispõe de moradia convencional.  
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As pessoas em situação de rua devem “ ter a oportunidade de 

serem encaminhadas para a inserção em programas inerentes a esta política, 

como parte de um processo de saída da situação de rua, que envolva a 

articulação também com os serviços de acolhimento, quando for o caso” 

(BRASIL, 2011). 

Trabalho 

A articulação com as ações da política de geração de trabalho e 

renda pode contribuir, para a construção concreta de possibilidades de saída 

da situação de ruas. Assim deve-se manter articulação com os diversos 

recursos dessa política, como programas que ofertem preparação/capacitação 

profissional, projetos de inclusão produtiva, cooperativas sociais, agências de 

encaminhamento para postos de trabalho, dentre outros. 

Cultura, Esporte e Lazer 

Para assegurar a garantia de direitos, da convivência comunitária e 

o exercício da cidadania dos indivíduos, deve-se estabelecer a articulação no 

território com os demais serviços das demais políticas públicas: Cultura, 

Esporte e Lazer, dentre outras, e da mesma forma com a rede privada, 

considerando além dos direitos, as necessidades, interesses e potencialidades 

das pessoas atendidas. 

 

6.5. Metodologia a ser desenvolvida na acolhida e no trabalho 

social de modo a evidenciar as estratégias de atuação para alcance das 

metas 

O serviço funcionará Ininterruptamente, por 24 (vinte e quatro) horas 

diárias. 

Esse Serviço deverá promover o fortalecimento bio-psico-social e 

econômico do usuário, por meio de oferta de acolhida e convívio social na 

perspectiva de reconstituição de vínculos e desenvolvimento de capacidades e 

habilidades. Deverá garantir a proteção social , por meio de um conjunto 

articulados de ações que perpassam pela segurança de acolhimento 
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institucional, da articulação da rede socioassistencial garantido a inclusão 

dessas em serviços/programa/projetos, da inclusão no CADÚnico, inclusão em 

programas de transferência de renda e moradia, garantido de forma integrada, 

com as demais política públicas. 

Essa metodologia exige a definição das especificidades e das 

responsabilidades dos diversos órgãos envolvidos, tanto os governamentais 

como os não governamentais, para determinar a hegemonia no direcionamento 

das ações. As reuniões sistemáticas e periódicas se constituem em 

ferramentas que permitem uma atuação compartilhada por todos com 

resultados efetivos. 

Ressaltamos que as ações serão desenvolvidas neste serviço de 

forma integrada com as demais políticas públicas, essa integração deverá 

proporcionar a promoção de direitos e impactos efetivos e eficazes, para que, 

de forma mais autônoma, a população atendida construa saídas e alternativas 

à rua. 

O desenvolvimento das atividades deverá compor um arcabouço 

que respeite as características individuais e as formas e modos de ser e agir de 

cada pessoa, valorizando a história individual e social, em consonância com o 

fomento a convivência pacifica, aos limites necessários à preservação do 

respeito a si e a outrem, e de forma a estabelecer relações sociais e 

harmoniosas, produtivas e de preservação ao espaço e equipamentos do 

serviço. A execução do trabalho deverá ser processual, numa relação 

dinâmica, contínua e dialógica, propiciando a participação do sujeito na 

construção de um projeto de vida ético, político e coletivo. 

Deverá criar ofertas diversificadas, que possibilitem a essas pessoas, o retorno 
ao mundo sócio-familiar e afetivo, do trabalho, dos direitos e da cidadania. O 
foco se constitui no fortalecimento dos vínculos familiares, com a adoção de 
metodologia de trabalho com as famílias por meio de entrevistas, visitas 
domiciliares, reconhecimento dos recursos do território e apropriação dos 
mesmos pelas famílias, assim como a realização de trabalho socioeducativo  
com o objetivo de fortalecer o grupo para o exercício de suas funções de 
proteção, ao lado de sua auto organização e conquista de autonomia visando a 
reintegração familiar.  
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As ofertas do serviço deverão ser executadas por profissionais 

capacitados, por meio de atividades socioeducativas que compreendem o 

desenvolvimento integral do cidadão, garantindo a defesa e afirmação dos 

direitos, inclusão social, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia 

individual e coletiva. A grade de atividade socioeducativa deverá ser pautada 

nos seguintes eixos: 

 

Atividades Objetivos 

Dias de 
Funcionamento 

Carga Horária 

Responsáveis  Participação  

Acolhida/ 
Escuta 

Recepcionar, esclarecendo e 
orientando os direitos, deveres 
e funcionamento do Centro de 
Acolhida. 

Diário – sempre 
que necessário 

Orientador/Sóci
o Educativoe 
Equipe técnica 

Todos os 
acolhidos 

Atendimento 

Iniciar o preenchimento do PIA, 
estabelecer metas, intervenções 
e encaminhamentos de acordo 
com as demandas; 

Avaliação mensal continuada 
para saída qualificada;  

Acompanhamento individual dos 
casos; 

Desenvolver grupos; 

Encaminhamento para CRAS / 
Centro POP, Rede de Ensino, 
Saúde, Trabalho, curso 
profissionalizante, 
documentação e apoio Jurídico; 

Diário – sempre 
que necessário  

Equipe técnica  
Todos os 
acolhidos 

Discussão de 
Caso 

Discutir em Equipe 
interdisciplinar os casos 
acompanhados; 

Semanal – 
Sempre que 
necessário 

 

Equipe técnica 
ou 

Equipe técnica 
e 
Orientador/Soci
o Educativo 

Equipe técnica 

Reunião de 
Equipe 

Alinhar a rotina de 
funcionamento do Serviço e 
organização da rotina, com 
reuniões gerais, equipe de 
orientadores,operacionais e 
cozinheiras, e equipe técnica; 

 

Semanalmente 
Sempre que 
necessário 

 

Gerente de 
Serviço 

 

Todos os 
funcionários 
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Grupo Arte 
Terapia 

Despertar o interesse pelo 
trabalho manual; corporal. 

Estimular o desenvolvimento de 
habilidades, potencialidades e 
sociabilidade, com vistas à 
geração de renda 

Quinzenal1h 
Técnico e 
educador 

Todos os 
conviventes 
sem restrição 

Redução de 
Danos 

Orientar e esclarecer as 
conseqüências do adicção - 
Oferecer alternativas e 
encaminhamentos para 
tratamento; 

Propiciar espaço para reflexão e 
acompanhar a evolução no 
tratamento; 

Realizar palestras com 
parcerias. 

 

Quinzenal1h Técnico 

Conviventes 

em tratamento 
e/ou com 
demandas 
identificados 
pela equipe 
técnica 
/educadores 

Temáticos 

Comemorar os aniversariantes 
do mês e/ou datas festivas; 

Buscar elevar a auto-estima; 

Propiciar espaço de 
descontração. 

Mensal e/ou 
episódicos 

Técnicos/educa
dores 

Todos os 
conviventes 
sem restrição 

Cuidados 
Pessoais e 
Coletivos 

Orientação e conscientização 
sobre a cuidados/higienização. 
Objetivando  a promoção da 
saúde e elevação da auto 
estima. 

Quinzenal 
Técnicos/educa
dores 

Todos os 
conviventes 
sem restrição 

Saída 
Qualificada 

Propiciar espaço para troca de 
experiências; 
Refletir o caráter provisório do 
Centro de Acolhida, oferecendo 
alternativas para saída 
qualificada. 

 

Quinzenal 
Técnicos/educa
dores 

Todos os 
conviventes 
sem restrição 

Grupo de 
Orientação 
Profissional 

Auxiliar na elaboração de 
currículos; 

Orientar o usuário para 
processos de seleção 
profissional; 

Divulgar e sociabilizar 

Quinzenal Técnicos 
Conviventes 
com perfil para 
empregabilidade 
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oportunidades de trabalho 
como, por exemplo, 
projetos/programas sociais, 
vagas extraídas em jornais, 
agências de empregos, inserção 
produtiva etc.; 

Discutir sobre as dificuldades 
enfrentadas na busca do 
trabalho e como superá-las. 

Diversidade 
de Gêneros  

Grupo de compartilhamento de 
informações sobre, as questões 
ligadas a diversidades de 
gêneros. 

Mensal 
Técnicos/educa
dores 

Todos os 
conviventes 
sem restrição 

Grupo de 
Cidadania 

Trabalhar aspectos sociais 
pertinentes a convivência 
comunitária e reconstrução do 
individuo, tendo como bases os 
direitos e deveres. 

Mensal 
Técnicos/educa
dores 

Todos os 
conviventes 
sem restrição 

Recreativo 
Atividades esportivas, lúdicas, 
jogos de tabuleiros, passeios 
externos. 

Semanal 
Técnicos/educa
dores 

Todos os 
conviventes 
sem restrição 

Saúde / 
Acesso a 

Rede 

Discutir e refletir temas 
específicos de saúde   e 
encaminhar para recurso 
quando necessário;  

- estimular o autocuidado 

Atividades em parceria 
intersetorial (CAPS- 
AD/ADULTO, CRATOD, UBS, 
AME, AMA) 

Semanal 

Técnicos/educa
dores/ 
profissionais-
Rede 

Todos os 
conviventes 
sem restrição 

Assembléia / 
Fórum Geral 

Discutir assuntos específicos do 
Centro de Acolhida: situações 
internas, sugestões dos 
usuários, divulgação de 
oportunidade (cursos, 
programas sociais, trabalho, 
etc.); 

Estimular a participação em 
atividades internas e externas 
(ex. Fórum da População em 
situação de Rua). 

 

 

 

 

Mensal – 1h 

 

 

 

 

Equipe técnica  

 

 

 

 

Todos os 
acolhidos 
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Durante a permanência no equipamento, as conviventes 

participarão, dentre outras atividades de caráter intelectual e associadas aos 

itens acima citados, de grupos e oficinas temáticas ministradas pela Equipe 

Técnica, Orientadores Socioeducativos, e convidados, onde serão abordadas 

temáticas diversificadas buscando agregar conhecimentos, partindo de 

discussões que venham de encontro com a necessidade apresentada. Os 

Orientadores socioeducativos também realizarão oficinas, onde serão 

trabalhadas as potencialidades do grupo, favorecendo o desenvolvimento de 

habilidades e geração de renda, além de propiciar um espaço de convivência 

visando o fortalecimento das relações interpessoais.  

Por fim, a SMADS, considerando plano de formação continuada da 

mesma, juntamente com os executores desse projeto, investirá na qualificação 

de todos os profissionais atuantes no mesmo. 

 
6.6 Forma de monitoramento e avaliação dos resultadosA 

formulação e a implementação de um sistema de monitoramento e avaliação 

são ferramentas essenciais para consolidação da Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS e para a implementação do Sistema único de 

Assistência Social - SUAS. Trata-se da construção prioritária e fundamental 

que deve ser coletiva e envolver esforços de todos os atores: equipe técnica, 

usuários e comunidade; e devem ser aprendidos como exercício permanente. 

A implementação do monitoramento e avaliação deverá possibilitar: a 

mensuração da eficiência e da eficácia das ações previstas; a transparência; a 

avaliação e a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos, a fim de aferir e 

aperfeiçoar este projeto, favorecendo a ação dos gestores, trabalhadores, 

prestadores de serviços e a formulação de políticas públicas na área da 

população em situação de rua. 

O monitoramento é a fase em que se processa o acompanhamento, 

a mensuração e o registro das ações desenvolvidas, ao longo da execução do 

projeto, tanto das atividades, insumos, recursos, como dos efeitos e impactos 

das ações desenvolvidas. Para isso, faremos uso de estratégias como a 
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aplicação de questionários, entrevistas individuais e grupais, o registro do 

processo de desenvolvido das ações considerando dados quantitativos e 

qualitativos para análise. Além disso, reuniões com as famílias envolvidas, a 

fim de promover uma troca de informações sobre o trabalho desenvolvido. 

 

Abaixo, alguns Instrumentos de Monitoramento de Desenvolvimento 

do Serviço e avaliação junto aos Usuários: 

1. Ficha de acolhimento 

2. Regimento Interno 

3. Ficha cadastral 

4. Plano Individual de Atendimento – PIA  

5. Relatórios individuais e grupais 

6. Sistema de Informação e Atendimento aos Usuários - SISA 

7. Livros de Registros; 

8. Controle de Presença; 

9. Declaração de Endereço; 

10. Encaminhamentos e transferências 

11. Plano de Ação do Trabalho Técnico; 

12. Relatório de Atividades Socioeducativa; 

13. Relatório Mensal de Atividades de desenvolvidas; 

14. Controle de Vale transporte; 

15. Livros de Recados; 

16. Relatório Anual de Atividades de Desenvolvidas. 

 

Considerando o Art. 10, da Portaria 46-2010 SMADS, acrescenta-se que 

para registro, monitoramento e avaliação da execução dos serviços, do 

acompanhamento técnico, da supervisão técnica, da prestação de contas da 

aplicação dos recursos financeiros e demais procedimentos complementares 

dos serviços socioassistenciais conveniados, são instituídos os instrumentos a 

seguir:: 
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I - Declaração Mensal de Execução dos Serviços Socioassistenciais - 

DEMES  

 

II - Relatório Mensal de Supervisão Técnica - RESUP MENSAL o qual 

consta:  

 

a) ações desenvolvidas no mês para qualificação da gestão do 

respectivo serviço, informações sobre a qualidade e quantidade da prestação 

de serviço pela conveniada e a necessidade de aplicação de alguma nova ação 

pela conveniada para a readequação da prestação do serviço ou para 

qualificação dos trabalhadores sociais e direitos dos usuários;  

b) parecer quanto à execução do serviço conveniado, manifestando-

se quanto à concordância ou não do pagamento da parcela mensal destinada 

ao convênio.  

 

III - Planilha de Descrição Mensal de Despesa – DESP 

 

IV - Declaração Trimestral de Gerenciamento dos Recursos Financeiros 

- DEGREF  

  

6.7. Demonstração de metodologia do trabalho social com 

famílias: 

Item prejudicado, pois não contempla este público. 
 

6.8 Demonstração de conhecimento e capacidade de articulação 

com serviços da rede socioassistencial local e políticas públicas 

setoriais, no âmbito territorial. 

 

 ¹Bairros como Mandaqui e Tucuruvi se formaram no entorno das 

estações do trem.Hoje,o Tucuruvi é um dos bairros mais populosos da Zona 

Norte e abriga a última estação da linha azul Norte/Sul do metrô. 
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Santana é o principal e um dos bairros mais antigos da região Norte da 

cidade.Suas origens remontam à Fazenda de Santana,propriedade da 

Companhia de Jesus,cujas terras forma divididas em sesmarias no início do 

século XIX.A casa-sede da fazenda e a capelinha de Santana 

desapareceram,em 1916,para dar lugar ao quartel do Exército,localizado na 

Rua Alfredo Pujol. 

Um pequeno núcleo se formou em torno da antiga fazenda.Na planta de 1897 

já aparece um traçado de ruas,mas as casas concentravam-se quase  que 

exclusivamente ao longo das ruas Alfredo Pujol e Dr. César,antigo caminho 

para o Cemitério Chora Menino. 

O Tramway da Cantareira,implantado para a construção do reservatório de 

água no alto da serra, incentivou o surgimento de inúmeras chácaras no início 

do século XX,que produziam hortaliças.O Loteamento da região teve início nas 

décadas de 1920 e 1930,mas a ocupação dos lotes não acompanhou esse 

ritmo.Bairros como Mandaqui e Tucuruvi se formaram no entorno das estações 

do trem. 

O Tucuruvi manteve aspectos rurais durante muito tempo.Até 1966,o trem da 

Cantareira ainda era um dos únicos meios de transporte dos seus 

moradores.¹Fonte Departamento do Patrimônio Histórico(DPH) 

Atualmente, Santana, Mandaqui e Tucuruvi representam concentração de boa 

parte da denominada “classe média”da cidade de São Paulo,com população 

acima de 325.000 habitantes,índice de Desenvolvimento Humano(IDH) de 

0,10,considerado muito elevado e com poucos focos de pobreza extrema 

segundo dados do IBGE,julho de 2015. 

O território conta com um Centro de Referência da Assistência Social – CRAS 

– onde a população é atendida sob o aspecto da Proteção Social Básica com 

Cadastro Único para inserção nos Programas de Transferência de Renda – 

PTR’s – e Benefícios Eventuais e também com um Centro de Referência 
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Especializado de Assistência Social – CREAS - onde a população é acolhida 

sob o aspecto da Proteção Social Especial  com escuta e acolhimento 

individual ,grupos e famílias objetivando  a busca da auto estima e superação 

da violência com encaminhamentos para a rede intersetorial  que se fazem 

necessários para a garantia de direitos.E um Centro Pop onde a população em 

situação de rua é acolhida para os encaminhamentos necessários. 

A articulação com a rede de Serviços se dará através dos recursos 

de saúde, Unidades Básicas de Saúde, Complexo Hospitalar do Mandaqui, 

Pólo de Atenção Intensiva à Saúde Mental , Acompanhante da Pessoa com 

Deficiência, Programa de Acompanhante do Idoso, CAP´s Adulto, Álcool e 

Drogas e Pronto Socorros;  Bibliotecas e recursos de Empregabilidade, CAT – 

Centro de Apoio ao Trabalhador; Conselho Tutelar, Defensoria Pública e 

Fóruns Regionais(Promotorias do Idoso,);Distritos Policiais e Delegacia de 

Defesa da Mulher e da Pessoa Idosa. 

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: 

01 gerente de serviço I; 

01 Assistente Técnico; 

03Técnicos; 

10 Orientadores sócio educativo; 

02 Agentes operacionais para cozinha; 

07 Agentes operacionais. 
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6.9.1Especificar no quadro de recursos humanos a formação de 

cada profissional, bem como, a carga horária, habilidades, atribuições e 

competências 

 

Cargo 

Escolaridade 

formação e 

carga horária 

ATRIBUIÇÕES COMPETÊNCIAS 

Gerente de 

Serviço I 

Nível 

Superior 

 

40 horas 

semanais 

É responsável pela gestão dos serviços 

de Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade que possuem 

funcionamento ininterrupto e 

institucionalizado; 

Gerenciar a unidade de serviços como 

um todo, de modo a evidenciar o caráter 

público da ação, o padrão de qualidade, 

os direitos e os deveres dos idosos; 

Manter as características da política 

pública da Assistência Social que 

norteiam o funcionamento da Unidade 

de Serviço; 

Manter firme a linha da Unidade de 

Serviço, com flexibilidade para adaptar-

se a mudanças quando necessárias; 

Manter canais abertos com programas 

sociais, com a finalidade de caminhar 

em direção à integração da “Rede”, bem 

como manter contatos com recursos 

sociais privados e comunitários; 

Elaborar e participar de reuniões, 

assembleias, fórum, seminários e 

coletivos de discussões conforme 

Responsável pela 

gerência do serviço 

de Proteção Social 

Especial 
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necessidade da demanda do serviço; 

Participar de fóruns, seminários, grupo 

de trabalho, reunião de articulação da 

rede, para fortalecimento dos vínculos 

de parceria; 

Capacitar-se constantemente, e manter 

contato com outros trabalhos afins; 

Ser responsável pelo planejamento, 

organização e avaliação das ações 

desenvolvidas na Unidade; 

Harmonizar e facilitar o desempenho 

das funções dos colaboradores; 

Integrar o trabalho voluntário as 

atividades propostas; 

Manter informada a Coordenação geral, 

Diretoria e CREAS de referência sobre 

o desenrolar das atividades; 

Zelar pela manutenção do espaço físico 

e pela conservação do patrimônio; 

Utilizar sistematicamente instrumentais 

de controle e avaliação, dando 

cumprimento às diretrizes políticas de 

SMADS e exigências da Organização; 

Mensalmente realizar reunião com 

Equipe de Trabalho para avaliação e 

melhoria da qualidade da prestação de 

serviço, discutindo as ações com os 

colaboradores; 

Convocar, preparar e coordenar 

Assembleias /e reuniões; 
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Sistematizar as funções administrativas 

arquivamento, relatórios, ofícios, 

controle de estoque / doações, planilhas 

de prestações de contas, quadro 

funcional, controle de folga mensal e 

frequência; 

Organizar eventos diversos; 

 

Assistente

Técnico 

Nível 

Superior 

40 horas 

semanais 

Elabora e executa quadro de atividades; 

Controle do cartão de ponto e holerites 

dos colaboradores; 

Controle do estoque do almoxarifado; 

Auxilia a gerente na supervisão e 

execução do trabalho dos 

colaboradores. 

Exerce suporte 

técnico a gerente de 

serviço. 

Técnico 

Nível 

superior 

compatível 

com a 

natureza do 

serviço 

 

30 horas 

semanais* 

ASSISTENTE SOCIAL: 

Realiza visita avaliativa e hospitalar 

juntamente com enfermeira e médico do 

serviço; 

Confecção de relatórios para demanda 

do CREAS e outros órgãos solicitantes; 

Acolhimento dos idosos; 

Escuta qualificada em conformidade 

com o Código de Ética e o Projeto Ético 

Político, os quais norteiam a profissão; 

Preenchimento do PIA / contrato de 

prestação de serviço; 

Escuta qualificada ao idoso e familiar; 

Atendimentos individuais e grupais; 

Desenvolver o trabalho social na 

Exerce funções 

técnicas junto aos 

idosos, familiares e 

demais órgãos. 
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Unidade observando e respeitando as 

diretrizes definidas; 

Auxiliar na capacitação dos 

trabalhadores sociais; 

Participar da elaboração e execução de 

projetos; 

Elaboração de relatórios sociais; 

Participar de reuniões na SMADS, 

Conselhos, Fóruns, Palestras, 

Congressos, Seminários e Encontros 

nos diversos órgãos de nível municipal, 

estadual e federal; 

Apresentar relatório mensal do 

atendimento do serviço social com os 

indicadores dos resultados; 

Encaminhamentos para recursos 

sociais, de saúde, cultural, assistencial, 

entre outros; 

Documentar em prontuários e manter 

atualizada toda ação realizada; 

Elaborar instrumentais que subsidiem o 

trabalho social; 

Solicitar curatela, documentação a 

Promotoria Pública de São Paulo; 

Acompanhar todo o trâmite funeral; 

Solicitar certidão de 

nascimento/casamento dos idosos 

quando necessário em nível nacional; 

Acompanhar o idoso em toda demanda 

bancária; 
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Receita Federal para legalização de 

documentos; 

PSICÓLOGO: 

Apoiar e orientar os colaboradores 

sócio-educacionais no processo de 

acolhimento dos idosos, possibilitando a 

criação de vínculos de confiança; 

Documentar em prontuário toda ação 

desencadeada referente ao processo de 

atendimento; 

Produzir documentação específica para 

registro dos casos atendidos; 

Elaborar instrumentais de trabalho; 

Elaborar relatórios técnicos de 

atividades mensais e outros quando 

solicitados para devidos fins; 

Realizar encaminhamentos quando se 

fizerem necessários; 

Orientar a equipe de trabalho referente 

à postura ética/profissional; 

Organizar eventos diversos; 

Participação nas assembleias, fóruns, 

reuniões externas, seminários e 

reciclagem, objetivando o 

aprimoramento profissional. 

 

Orientador 

sócio 

educativo 

Nível médio 

com curso 

de cuidador 

 

Desenvolver atividades que garantam a 

integração entre os idosos, sob 

orientação técnica e coordenação; 

Motivar o grupo na participação das 

Exerce atividades de 

cuidados junto aos 

idosos, de acordo 

com a demanda 
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12x36h 

e 40h 

atividades de  cultura e lazer; 

Organizar e estimular a participação nos 

grupos; 

Participação nas assembleias, fóruns, 

reuniões externas, seminários e 

reciclagem, objetivando o 

aprimoramento profissional. 

Garantir / orientar na execução das 

escalas de cooperação e dinâmica 

diária; 

Assessorar a equipe técnica no sentido 

de favorecer o papel educativo e a 

dinâmica interpessoal; 

Participação nas reuniões de 

trabalhadores sociais; 

Participação / capacitação em reuniões 

externas, fóruns, seminários, 

reciclagem, cujo objetivo visa o 

aprimoramento profissional; 

Acionar recursos emergenciais quando 

necessário; 

Higiene pessoal: orientar, executar e 

observar o idoso no banho, corte de 

unhas, higiene oral / pessoal, como 

também acompanhar e ofertar a 

alimentação; 

Acompanhar o idoso em procedimentos 

externos, consultas, exames, eventos, 

dentre outros; 

Controlar o fluxo de entradas e saídas 

estabelecida. 
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dos visitantes; 

Oferecer orientação social e educativa 

junto aos idosos, de acordo com a 

programação e orientação técnica 

recebida. 

Agente 

operaciona

l para 

trabalho na 

Cozinha 

Ensino 

Fundament

al 

 

40h 

Supervisionar a cozinha e o refeitório 

para que estejam limpos e organizados; 

Garantir a limpeza e organização do 

local;Receber as refeiçõesorientar sobre 

seu correto acondicionamento; e servir 

aos conviventes; 

Participação em reuniões externas, 

cursos, capacitações, com reciclagem e 

aprimoramento nutricional; 

Responsável pela 

preparação de 

refeições segundo 

cardápio estabelecido 

e pelo controle e 

organização geral da 

cozinha e despensa 

Agente 

operaciona

l 

Ensino 

Fundamental 

 

40h 

Garantir a limpeza, a higienização e a 

organização dos dormitórios, banheiros, 

refeitório, cozinha, área externas e de 

uso comum; 

Propiciar um ambiente saudável e 

digno; 

Garantir a troca de enxoval / roupa de 

cama com qualidade; 

Organizar os estoques de materiais de 

limpeza; 

Contribuir nas atividades que garantam 

a integração, sob a orientação da 

equipe técnica e coordenação; 

Participar das reuniões internas de 

capacitação / aprimoramento 

profissional. 

Executa serviços de 

higienização, 

limpeza, arrumação e 

manutenção; 

Auxilia na preparação 

de refeições. 
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* O profissional de Serviço Social passa a ter a carga horária de 30 horas semanais 

em cumprimento às disposições contidas na Lei Federal nº 12.317/2010. 

6.9.2. Especificar a distribuição dos profissionais para 

aoperacionalização e gestão do serviço para a garantia dos resultados e 

metas propostas. 

Ações Periodicidade Profissionais envolvidos 

Acolhida, recepção e escuta qualificada; 
Conforme 

Demanda 

Gerente de Serviços I, 

Técnico Assistente Social , 

Psicólogo e 

Orientadores Sócio 

Educativo 

Entrevista e  estudo social; 

 

Conforme 

demanda 
Equipe social 

Acompanhamento e monitoramento dos 

encaminhamentos; 

Conforme 

demanda exigida 

Psicólogo 

Técnico Assistente Social 

Construção do Plano Individual de 

Atendimento – PIA 
Mensal 

Técnico Assistente Social 

e Psicólogo 

Orientação individual/grupal e familiar 

sistemática 

Conforme 

demanda 

Gerente de Serviços I 

Técnico Assistente Social 

e Psicólogo 

Orientação e acompanhamento para acesso 

à documentação pessoal 

Conforme 

demanda 
Técnico Assistente Social 

Acompanhamento e/ou realização de banho 

e higiene pessoal 
Diário 

Orientador Sócio 

Educativo 

Articulação com os serviços de outras 

políticas públicas; articulação 

interinstitucional com os demais órgãos do 

Sistema de Garantia de Direitos 

Conforme 

demanda 

Gerente de Serviços I 

Assistente Social e 

Psicólogo 

Elaboração de relatórios e manutenção de 

prontuários 
Diário 

Gerente de Serviços I 

Assistente Social e Psicólogo 
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Busca de contato com familiares e/ou 

pessoas de referência 

Conforme 

demanda 

Assistente Social e 

Psicólogo 

Identificação e encaminhamento das 

pessoas com perfil para inserção em PTR, 

BPC ou Previdência 

Conforme 

demanda 
Assistente Social 

Informação, comunicação e defesa de 

direitos 
Diário 

Gerente de Serviços I 

Assistente Social, 

Psicólogo e 

Orientador Sócio 

Educativo 

Orientação para o desenvolvimento de 

hábitos de saúde e higiene corporal 
Diário 

Orientador Sócio 

Educativo 

Atualização diária do SISA Diário 

Assistente SocialPsicólogo 

e 

Orientador Sócio 

Educativo 

Realização de trabalho socioeducativo e 

atividades de convívio e de organização da 

vida cotidiana 

Semanal 

Assistente Social, 

Psicólogo e 

Orientador Sócio 

Educativo 

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

Prejudicado – item não contemplado 

 

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) 

 

Valor Mensal Valor Anual Valor Total da Parceria 

R$137.316,32 R$ 1.647.795,84 R$ 8.238.979,20 
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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) 

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO DO SERVIÇO 

  

SAS 
 TIPOLOGIA C.A. PARA ADULTOS II 24H 

NOME FANTASIA 
 EDITAL  165/SMADS/2018 

Nº PROCESSO - 

Nº TERMO DE COLABORAÇÃO - 

  

RECEITAS 

  

Valor mensal de desembolso da Parceria 137.316,32 

Valor de contrapartida em bens - 

Valor em contrapartida em serviços - 

TOTAL 137.316,32 

  

DESPESAS 

  

CUSTOS DIRETOS 

CATEGORIA VALOR 

I - RECURSOS HUMANOS 49.863,59 

II - ENCARGOS SOCIAIS 16.290,42 

III - IMÓVEIS  3.455,55 

IV - DEMAIS DESPESAS 67.706,76 

TOTAL 137.316,32 

  

CUSTOS INDIRETOS 

ITENS VALOR 

    

TOTAL 0,00 

CUSTOS DIRETOS 137.316,32 

CUSTOS INDIRETOS 0,00 

TOTAL DE DESPESAS 137.316,32 

 

 

 

 

mailto:croph@uol.com.br


 

38 
CROPH – Rua Padre Azevedo, 125 Jd. São Paulo CEP: 02049-120 / São Paulo – SP       

croph@uol.com.br  (11)2979-7241 
 

DESCRIÇÃO DOS ITENS DE DESPESAS 

  

CUSTOS DIRETOS 

CATEGORIA I - RECURSOS HUMANOS (descrever todos os trabalhadores direitos) 

  

Cargos Turno Carga Horária Salário Base Total Remuneração 

Gerente de Serviço I Diurno 40H 5.059,09 5.059,09 

Assistente Técnico I Diurno 40H 2.788,90 2.788,90 

Técnico Diurno 40H 2.928,38 8.785,14 

Orientador Socioeducativo Diurno 4OH 1.683,13 5.049,39 

Orientador Socioeducativo Noturno 12X36 2.405,13 16.835,91 

Agente Operacional Diurno 12X36 1.170,84 5.854,20 

Agente Operacional  Noite 40H 1.574,64 3.149,28 

Agente operacional Cozinha Diurno 40H 1.170,84 2.341,68 

 49.863,59 

 

CATEGORIA II - ENCARGOS SOCIAIS (descrever) 

  

Encargo Alíquota Valor 

Isento da Cota Patronal 11,10% 5.534,85 

FUNDO PROVISIONADO 21,57% 10.755,57 

TOTAL 16.290,42 

  

CATEGORIA III - IMÓVEIS (descrever valor mensal) 

  
 

Item Valor Total 

CONCESSIONÁRIAS 3.455,55 

ALUGUEL 
0,00 

 

IPTU = valor mensal sendo, (VALOR TOTAL DIVIDIDO POR 12) 0,00 

TOTAL 3.455,55 

  

CATEGORIA IV - DEMAIS DESPESAS (descrever de acordo com os itens previsto para 
a tipologia) 

  

Item Valor Total 

A - Alimentação  57.189,60 

B - Material para o Trabalho Socioeducativo e Pedagógico 529,24 

G - Serviço de Lavanderia 3.109,11 
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J - Outras Despesas (Material de Escritório, Higiene, Limpeza, 
Reparos e Manutenção do Imóvel, Transporte de usuário) 

6.878,81 

TOTAL 67.706,76 

 TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS  

PARA A OSC COM ISENÇÃO 137.316,32 

CUSTOS INDIRETOS 

DESCRIÇÃO Valor Mensal 

    

    

TOTAL 0,00 

 

 

7.3. Quadro Resumo de Aplicação dos Recursos Financeiros 

 

RECEITAS DESPESAS 

Valor Mensal de 

desembolso da Parceria 
137.316,32 Custos Diretos 137.316,32 

Contrapartidas em bens - Custos Indiretos - 

Contrapartidas em 

serviços 
- VALOR TOTAL 137.316,32 

Contrapartidas em 

recursos financeiros 
- - - 

 

 

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 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 
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7.5. Descrição de aplicação da verba de implantação (de acordo com o Plano 

de Trabalho apresentado) 

 

7.5.1. Valor solicitado: R$25.000,00 

 

7.5.2. Descrição das despesas: 

Descrição da Despesa Valor unitário Valor Total 

Cobertor  27,00 5.670,00 

Lençol  35,00 7.350,00 

Toalha de banho  8,83 6.800,00 

Computador  969,00 3.876,00 

Instalação de computador  326,00 1.304,00 

TOTAL 25.000,00 

 

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 (Um mil 

reais ) 

7.6.2. (x) em cheques nos termos do § 4º do artigo 63 da Portaria 

55/SMADS/2017. 

8 – CONTRAPARTIDAS (se houver) 

 

8.1. Contrapartidas em bens 

Descrição de cada item Unidade 

de 

medida 

Quantidade Valor 

unitário 

Valor total 

- - - - - 

- - - - - 

TOTAL - 
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8.2. Contrapartidas em serviços 

Descrição de cada 

item 

Unidade de 

medida 

Quantidade Valor 

unitário 

Valor 

total 

- - - - - 

- - - - - 

TOTAL - 

 

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

9 – QUADRO DE DESEMBOLSO 
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25.000,00 

 
137.316,32 - - - 

1ª - 137.316,32 - - - 

2ª - 137.316,32 - - - 

3ª - 137.316,32 - - - 

4ª - 137.316,32 - - - 

5ª - 137.316,32 - - - 

6ª - 137.316,32 - - - 

7ª - 137.316,32 - - - 

8ª - 137.316,32 - - - 

9ª - 137.316,32 - - - 

10ª - 137.316,32 - - - 

11ª - 137.316,32 - - - 

12ª - 137.316,32 - - - 

TOTAL 25.000,00 1.647.795,84 - - - 
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