
 

   

Plano de trabalho 
 

EDITAL nº: 415\SMADS\2018     
PROCESSO nº: 6024.2018/0008253-0 

1 – DADOS DO SERVIÇO(De acordo com o edital publicado) 

1.1. Tipo de Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 

1.2. Modalidade (quando for o caso): Centro para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses 

1.3. Capacidade de atendimento: 210 

1.4. Nº total de vagas: 210 vagas 

1.4.1. Turnos (se for o caso): Matutino e vespertino  

1.4.2. Nº de vagas x turnos (se for o caso):  

1.4.3. Nº de vagas x gêneros (se for o caso): 

1.5.Distrito(s) possível(is) para instalação do serviço: Jardim Ângela. 
1.6. Área de abrangência do serviço (em distrito(s)): Distrito Jardim Ângela. 
. 
 
2– IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
 
2.1. Nome da OSC: Associação Comunitária Monte Azul 
2.2. CNPJ: 51.232.221.0001-26 
2.3. Endereço completo: Rua Francisco Xavier de Abreu, 483, Jardim Monte Azul 
2.4. CEP:05836-180 
2.5. Telefone(s): 5896-5954/5896-7208 
2.6. E-mail:ute@monteazul.org.br 
2.7. Site: /www.monteazul.de 
2.8. Nome do (a) Presidente da OSC: Ute Else Ludovike Craemer  

2.8.1. CPF/ 757.225.348-20 
2.8.2. RG/Órgão Emissor: RNEW5709790 
2.8.3. Endereço completo: Avenida Tomas de Sousa, 637, Jardim Monte Azul 

 
3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA (Demonstrar o nexo entre as atividades e as 
metas a serem atingidas) 

O bairro Horizonte Azul está localizado às margens da represa Guarapiranga, divisa da cidade de São Paulo e 
Itapecerica da Serra no extremo da zona sul (região caracterizada no Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 
como Vulnerabilidade Muito alta - Segunda pior renda, baixo nível de escolaridade, chefes de família muito 
jovens e maioritariamente de mulheres). 

Devido à baixa oferta de empregos na região, a população tem a necessidade de trabalhar a muitos quilômetros 
de suas residências e os transportes coletivos possuem grandes deficiências, não existindo nenhum com roteiro 
direto para o grande centro da Cidade. Com isto os responsáveis pelas famílias passam mais de 12h ausentes. 

A comunidade caracteriza-se por uma população oriunda de diversas localidades do país, principalmente Bahia, 
Minas Gerais e Pernambuco. São de baixa renda com a média familiar de no máximo dois salários mínimos, e 
ainda há muitas famílias que sobrevivem de programas de transferência de renda como Bolsa Família o que 
torna a qualidade de vida bastante precária. 

As ocupações mais comuns dos chefes de família são: Construção civil, Trabalho domestico, Vendedores 
ambulantes, Porteiros, Serviços gerais e pequenos comércios locais. 

As famílias são em sua maioria composta por mais de 3 filhos, sendo que uma grande parte tem como arrimo, 
somente a mãe, que portanto fica ausente da vida diária dos filhos como já foi citado no texto acima. Estes vão 



 

   

a escola Pública e se não existisse o atendimento de contra turno escolar, eles permaneceriam ociosos, e 
expostos ao trafico de drogas e violência das ruas, durante um período todo, colocando suas vidas em maior 
vulnerabilidade e risco. Sendo as crianças as maiores prejudicadas, pois as ofertas de lazer e políticas públicas 
são insuficientes. 

As moradias existentes no bairro são bastante precárias, muitas são de alvenaria inacabada. A cerca de dois  
anos existe um terreno que foi invadido por um grupo que se denomina sem teto, são  mais de 400 famílias  
com média  de 5 componentes, maioria crianças abaixo de 14 anos, eles próprios construíram cubículos de 
madeira em  condições de extrema pobreza, o acesso a eletricidade e água é clandestino. 

As escolas da região não atendem a demanda exigida pelo bairro. Não existe Posto Policial nas proximidades e 
as UBS (Unidades Básicas de Saúde) não consegue atender a realidade da região, que pela distância do centro 
da cidade cria uma grande rotatividade de médicos deixando muitos usuários sem atendimento de saúde 
especializado. 

A educação tradicional tem se provado tanto necessária como importante, mas insuficiente, para as demandas 
sociais, sendo necessária a ação de outras políticas públicas de Proteção Social. 

Por isto se faz necessário parceria com esta Secretaria para implementação do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vinculo como o Centro da Criança e do Adolescente que possibilite o protagonismo social, 
com atendimento a crianças e Adolescentes na faixa etária de 6 a 14 anos e 11 meses através de atividades 
sócio educativas que tem por objetivo oferecer ambiente acolhedor e espaço reservado a manutenção da 
privacidade do usuário, experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, desenvolver experiências que possibilite lidar com potencialidades e limites de forma construtiva 
que supere suas dificuldades, através de atividades de pesquisa e comemoração de festas folclóricas e resgate 
de suas culturas de músicas, danças, versos, trabalhos manuais, atividades esportivas, passeios e festas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
4 – DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DE SEU 
CUMPRIMENTO (No mínimo em conformidade com o descrito a seguir, baseado no artigo 116 da Instrução 
Normativa 03/SMADS/2018) 
 
 

Dimensão: Estrutura Física e Administrativa 

Indicadores Meta Avaliação 

Cômodos e mobiliários estão 
sendo utilizados no semestre 
conforme o aprovado no Plano de 
Trabalho. 
 

Os agentes operacionais são 
responsáveis em manter 
diariamente as salas de 
atendimento e os espaços 
externos limpos e organizados.  

Diariamente os usuários e trabalhadores ao 
utilizar o espaço observam e avaliam se os 
espaços de atendimentos estão limpos e 
organizados.  
 
 
 
 
 

Disponibilidade de materiais e 
artigos socioeducativos, 
pedagógicos, lúdicos e esportivos 
para realização das atividades, 
bem como de insumos que 
garantam as ofertas específicas 
da tipologia do serviço prevista 
no Plano de Trabalho. 
 

Oferecer ao usuário matérias 
pedagógicos condizentes a 
sua faixa etária, conforme 
metodologia adota por esta 
instituição. 
Utilizando de forma consciente 
e responsável e alocado em 
local adequado e seguro. 

Avaliado pelos envolvidos da equipe de 
trabalho sobre a adequação do 
armazenamento e avaliado pelo Gestor da 
Parceria.  
 

Cômodos e mobiliários se 
encontram em perfeitas 
condições de uso. 
 

A manutenção do espaço bem 
como limpeza e conservação 
será feita pelos agentes 
operacionais diariamente, 
quando necessário serviço que 
exija conhecimento específico 
como rede elétrica, ou reparo e 
readequação do espaço será 
contratado serviço terceirizado. 

Os usuários avaliam mensalmente através de 
atividades lúdicas e formulário, também pelo 
Gestor da parceria. 
 



 

   

 
 

 
 

Dimensão Serviços, processos ou atividades. 

Indicadores Meta Avaliação 

Percentual de Relatórios, Prontuários, 
Plano de Desenvolvimento do Usuário-
PDU (usuários da PSB) / 
Plano Individual de Atendimento - PIA 
(usuários da PSE) / Plano de 
Desenvol- vimento Familiar - PDF 
elaborados ou atualizados no 
semestre. 
 

Todos os usuários terão seus 
dados e históricos, registrados em 
prontuário no ato da matrícula 
conforme instrumentais específicos 
ao serviço pleiteado.  Atualizações 
serão realizadas de acordo com 
notificações de mudanças nos 
dados apresentados. 
 
O Assistente técnico realizará visita 
conforme disponibilidade das 
famílias junto com o orientador e ou 
Gerente e através de acolhida e 
escuta das famílias fará 
mapeamento das relações e 
registro das mesmas. 

Avaliação do Gestor da parceria e 
Gerente do serviço. 

 
 
 

Dimensão produtos ou resultados 

Indicadores Meta Avaliação 

Número de usuários atendidos / 
capacidade parceirizada do serviço 
 

Uso de 100 % da capacidade 
oferecida pelo serviço. Acréscimo 
de 10% conforme demanda.  
 
 

Através de instrumental (DEMES) 
enviado mensalmente para o Gestor 
da parceria. 

Cardápio elaborado nos termos do 
Manual Prático de Alimentação da 
SMADS e com participação dos 
usuários do serviço. 
 

Nutricionista elaborar cardápio 
guiado pelos termos do Manual 
Prático de Alimentação da SMADS, 
com participação dos usuários 
através de avaliação e sugestão. 
Anexar em local acessível aos 
usuários. 

Avaliação mensal dos usuários 
através de formulário. 

Execução das atividades previstas no 
Plano de Ação Semestral, 
compreendendo todas as suas 
dimensões. 
 

Acesso a ambiente acolhedor e 
espaços reservados a manutenção 
da privacidade do usuário;  
Oferecer experiências que 
contribuam para o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários 
através de encontros mensais para 
apresentação dos trabalhos 
realizados, participação em 
atividade de embelezamento do 

O gerente avaliará em orientações 
individuais e coletivas. Usando 
como parâmetro as apresentações 
conforme descrito na meta deste 
item.  



 

   

equipamento;  
Acesso à rede socioassistencial e a 
serviços de outras políticas 
públicas;  
experiências que possibilitem lidar 
com potencialidades e limites, de 
forma construtiva, através de 
histórias, jogos e esportes;  
Ter experiências de participação em 
projetos sociais, esportivos e 
Culturais através das atividades 
diárias de convívio, passeios, visitas 
a outros serviços;  
Ampliar a capacidade protetiva de 
sua família e a superação de suas 
dificuldades;  
Ter experiências no processo de 
formação e intercâmbios com 
grupos de outras localidades;  
Reconhecer seus direitos como 
cidadão participando de fóruns e 
Conferências;  
Ter oportunidade de avaliar as 
atenções recebidas, expressar 
opiniões e reivindicações,através de 
avaliação mensal por escrito.  
Todas as atividades são permeadas 
pela metodologia de ensino 
nomeada como Pedagogia Waldorf 
que tem como base o aprender 
através do artístico. 

Implantação de mecanismos de 
apuração da satisfação dos usuários 
do serviço e de canais de participação 
dos  
usuários na elaboração do Plano de 
Ação. 
 

Mensalmente os usuários 
preencherão formulário de 
avaliação. Acolhimento e colheita 
de críticas e sugestões por 
intermédio da equipe de trabalho. 
Através de roda de conversa com 
educadores os usuários contribuirão 
para realização da elaboração do 
plano de trabalho, Gerente e 
Assistente técnico estão disponíveis 
para escuta dos usuários. 

Através da verificação da 
veracidade das informações 
colhidas e impacto na resoluções de 
problemas.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

Dimensão: Recursos humanos 

Indicadores Meta Avaliação 

Percentual de profissionais que 
participaram de ao menos uma 
capacitação/ atualização de 
conhecimento no semestre, ofertada 
pela OSC, pela SMADS ou outras 
instituições 
 

Organização dispõe capacitação 
com foco na compreensão da 
comunidade e dos usuários do 
serviço oportunizando 
ferramentas para lidar com as 
demandas do dia-a- dia. O 
mesmo acontece mensalmente 
aos sábados para estimular 
participação de toda equipe sem 
comprometer o atendimento.  E 
sempre que disponível por esta 
secretaria o serviçose organizará 
para que haja participação sem 
comprometimento do 
atendimento. 

Avaliado pelo Gestor da parceria 
e pelo Gerente responsável. 

Adequação da força de trabalho, no 
semestre, ao quadro de recursos 
humanos previsto na legislação 
concernente à tipificação. 
 

Manutenção e contratação do 
quadro de acordo com a portaria 
vigente. Adequações em 
consonância com a meta 
“Dimensão Serviços, processos ou 
atividades”. 

O Gerente realizará 
individualmente e mensalmente 
através de avaliação do grau de 
satisfação dos atendidos incluindo 
o grupo familiar. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

5 – FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS 
 

 Apresentaremos relatório mensal demonstrando o atendimento prestado com os aspectos 

quantitativos e qualitativos, considerados, respectivamente, a capacidade e o número de beneficiários, bem 

como os resultados alcançados, e a DEMES – Declaração Mensal da Execução do Serviço Sócio Assistencial e 

Quadro Situacional. 

 Semestralmente faremos a GRAS para nortear o trabalho com os usuários, a família, o território e os 

profissionais durante o semestre. 

 O serviço será monitorado através do levantamento de dados e informações, será realizado mensal e 

anualmente. Através dos dados de execução faremos uma análise de eficiência do processo e resultados em 

relação aos objetivos e metas traçados, obteremos assim subsídios para o replanejamento e tomada de 

decisões, com vistas ao aperfeiçoamento do serviço. 

 Realizaremos reuniões com as famílias onde as mesmas avaliarão o nosso trabalho. Serão 

preenchidos os instrumentais da atividade, registradas as críticas e sugestões, será avaliada a necessidade de 

mudanças a partir destas. Na próxima reunião haverá o retorno dos encaminhamentos realizados e seus 

resultados.  

 Serão realizadas avaliações do serviço pelos usuários ao final de cada semestre. Para estas 

avaliações serão usados questionários e dinâmicas. Serão avaliados os espaços físicos, as atividades, os 

profissionais e a alimentação. Todo material será registrado e constarão de nossos relatórios ao CRAS e serão 

compartilhados e discutidos com toda a equipe para buscarmos a melhoria de nosso atendimento e a adesão 

ao serviço. Após analise da equipe serão dados os retornos aos grupos de usuários.  

 
 
6 – DETALHAMENTO DA PROPOSTA (Mínimo necessário de detalhamento) 
 
 
O trabalho social e o socioeducativo serão norteados pelos eixos de trabalho com os usuários e suas famílias, 

possibilitando aquisições que viabilizem a convivência e o fortalecimento de vínculos, prevenindo o 

agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou até mesmo a saída da família desta situação.  

Visando o desenvolvimento saudável e a valorização das potencialidades dos usuários as atividades são 

permeadas a luz da pedagogia Waldorf que realiza uma abordagem de forma artística as questões sociais e 

ambientais. 

 
 
 
6.1. Público alvo 
 
Crianças e adolescentes em situação de trabalho; Crianças e adolescentes reconduzidas ao convívio familiar, 
após medida protetiva de acolhimento; Crianças e adolescentes com deficiência, beneficiárias ou não do BPC; 
Crianças e adolescentes oriundas de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; Crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco. 
 



 

   

6.2. Informações das instalações a serem utilizadas 
 
As instalações a serem utilizadas 
 
Imóvel próprio disponibilizado pela organização, situado à Rua Agatino de Esparta, 25 no jardim Horizonte Azul, 
distrito Jardim Ângela, Subprefeitura M’ Boi Mirim. 
1 sala para atendimento individualizado, onde é garantida a privacidade para o estabelecimento de vínculos de 
confiança com os profissionais do serviço. 
1 secretaria 
4 salas para as atividades dos grupos  
1 salão multiuso para atividades coletivas e comunitárias 
1 biblioteca 
4 instalações sanitárias exclusivas para crianças e adolescentes  com separação de uso feminino e masculino 
(sendo um adaptado para uso de deficientes). 
1 refeitório 
1 cozinha com despensa 
1 sala de recepção 
1 sala de apoio pedagógico 
1 sala de artes 
Área externa com parquinho e brinquedos de madeira 
 
Todos os espaços têm iluminação e ventilação adequadas, acessibilidade em todos seus ambientes para 
pessoas com deficiência; 
 
6.3. Vinculação da ação com as orientações do Plano Municipal de Assistência Social e diretrizes nacionais – 

LOAS, PNAS, SUAS, TIPIFICAÇÃO NACIONAL, PROTOCOLOS DE GESTÃO INTEGRADA DE 
SERVIÇOS, BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊCIA DE RENDA 

 
Como uma Organização Social atuamos na defesa e garantia de direitos. Sendo uma parte do SUAS, 

vinculados ao CRAS como serviço de proteção social básica com o objetivo de prevenir situações de risco por 

meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, destinado à população em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da ausência de 

renda, a privação aos serviços públicos e fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento 

social. (PNAS Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, do CNAS). Concretizamos a presença e 

responsabilidade do poder público e reafirmamos a perspectiva dos direitos sociais em nosso território.  

Atenderemos prioritariamente crianças e adolescentes e suas famílias, dentro das situações citadas acima 

dentro do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e com perfil para inclusão nos Programas de 

Transferência de Renda (inclusive os que não estão cumprindo as condicionalidades).  

Faremos o acompanhamento familiar que consiste no desenvolvimento de intervenções desenvolvidas em 

serviços continuados, com objetivos estabelecidos, que possibilita à família o acesso a um espaço onde possa 

refletir sobre sua realidade, construir novos projetos de vida e transformar suas relações – sejam elas familiares 

ou comunitárias.  

Entretanto, os riscos e vulnerabilidades sociais que atingem as famílias e indivíduos colocam desafios e 

necessidades que em muito extrapolam a dimensão da renda. Neste sentido, é somente por meio da oferta 

simultânea de serviços que a Assistência Social pode assegurar de forma integral a promoção e proteção dos 

direitos e seguranças que lhe cabem afiançar. É no âmbito dos serviços que se pode trabalhar efetivamente os 



 

   

aspectos objetivos e subjetivos relacionados aos direitos de convivência familiar e comunitária e à segurança de 

acolhida, conforme determina a Política Nacional de Assistência Social (PNAS 2004). A sinergia gerada pela 

oferta simultânea de renda e de serviços socioassistenciais potencializa a capacidade de recuperação, 

preservação e desenvolvimento da função protetiva das famílias, contribuindo para sua autonomia e 

emancipação, assim como para a eliminação ou diminuição dos riscos e vulnerabilidades que sobre elas 

incidem. 

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

 Prioridade à inclusão de crianças e adolescentes retirados da situação de trabalho infantil, vítima de 

violência e exploração sexual, e com deficiência; os reconduzidos ao convívio familiar após medida 

protetiva de acolhimento e adolescentes em conflito com a lei, cumprindo medida socioeducativa. 

 Demanda encaminhada e/ou validada pelo CRAS de abrangência 

 Procura Espontânea  

 Busca Ativa 

 Encaminhamento da Rede Socioassistencial 

 Encaminhamento das demais políticas públicas e por órgãos do Sistema de Garantia de Direitos 

 

 

 

Controle da Demanda 

O registro da demanda que busca espontaneamente o serviço será realizado por meio do preenchimento da 

Ficha de Inscrição/Matrícula/Desligamento do CCA, o qual possibilitará a identificação da necessidade de 

proteção social às crianças e/ou adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco e as necessidades de 

fortalecimento da função protetiva das famílias. 

Após o atendimento da família, será preenchido o Quadro Situacional das Inscrições no mês. A soma das 

inscrições realizadas durante o mês será transportada para o campo da DEMES referente ao número de 

crianças/adolescentes inscritos no mês (aguardando vagas). 

Desligamento 

A informação referente ao desligamento do usuário será registrada na Ficha de 

Inscrição/Matrícula/Desligamento, no campo referente ao motivo. 

Após três faltas consecutivas e injustificadas, a família será contatada pelo serviço. Caso não seja possível 
estabelecer o contato, será programada visita domiciliar. Após 10 faltas consecutivas não justificadas e 
esgotadas as possibilidades de contato com a família, será feito o desligamento da criança ou adolescente. 
Esta informação será registrada no prontuário e no Controle de Freqüência Diária. A organização se 
compromete a ter todos os instrumentais e fichas devidamente preenchidos e organizados de acordo com as 
Normas Técnicas. 
 



 

   

6.5. Metodologia a ser desenvolvida na acolhida e no trabalho social de modo a evidenciar as estratégias de 
atuação para alcance das metas 

 
Metodologia de trabalho  

O trabalho social e o socioeducativo serão norteados pelos eixos de  trabalho com os usuários e suas famílias 

considerando metodologia de aprendizagem da Pedagogia Waldorf, possibilitando aquisições que viabilizem a 

convivência e o fortalecimento de vínculos, prevenindo o agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou 

até mesmo a saída da família desta situação. 

O desenvolvimento de atividades com Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos e onze meses, terá por foco a 

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

As intervenções serão pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, 

interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. 

 
Desenvolvemos uma Metodologia Participativa apoiada nos seguintes princípios teóricos de construção do 
conhecimento: 
a) no usuário como sujeito de direitos, que expressa desejos e vontades e é produtor de conhecimento; 

b) na horizontalidade do processo socioeducativo, baseada no “diálogo” entre diversos atores sociais; 

c) na equidade, considerando que as pessoas necessitam de níveis de atenção diversificados e, portanto, 

carecem de diferentes recursos técnicos, profissionais e institucionais; 

d) na construção de conhecimentos e compreensões sobre a realidade social, em vez da mera “transmissão” do 

conhecimento científico; 

e) que o ser humano é por natureza um “ser inacabado”, pois está em constante processo de criação e 

recriação; portanto, as intervenções sociais são processuais. 

 

 
 
6.6. Forma de monitoramento e avaliação dos resultados 
 
No processo de avaliação do serviço serão considerados os seguintes indicadores: 

 Percentual de crianças de 6 a 11 anos que abandonaram o serviço durante o trimestre – Meta: 

Inferior a 10% 

 Percentual de crianças de 12 a 14 anos que abandonaram o serviço durante o trimestre – Meta: 

Inferior a 10% 

 Percentual médio de crianças e adolescentes com deficiência atendidos durante os meses do 

trimestre – Meta: Inferior 10% ou mais 

 Percentual de crianças e adolescentes beneficiárias de bolsa PETI, encaminhados pelo CRAS, 

inseridos no serviço durante o trimestre – Meta: 100% 



 

   

 Percentual médio de famílias de crianças e/ou adolescentes que participam do trabalho com famílias 

no trimestre – Meta 80% ou mais 

 Percentual de famílias de usuários, beneficiárias de PTR, que não cumpriram condicionalidades dos 

Programas de Transferência de Renda durante o trimestre – Meta: 0% 

 
6.7. Demonstração de metodologia do trabalho social com famílias. 
 
Trabalho Social com famílias em situação de vulnerabilidade 

– Oferta de um espaço de convivência sócio educativo cujo atendimento abrange as famílias moradoras na 

região, com o objetivo de prevenir e contribuir para que supere situação de vulnerabilidade, risco e de exclusão 

social, de forma que tenham garantidos seus direitos. 

- Oferecendo um espaço de escuta e acolhimento para toda comunidade numa complementação na construção 

de nosso trabalho em sintonia com as necessidades detectadas e as possíveis soluções sugeridas.  

- Buscaremos ainda, através de reuniões e atendimentos individuais, detectar as situações de vulnerabilidade e 

exclusão, encaminhando e contribuindo para que os usuários tenham acesso a seus direitos. E, assim também 

podermos ter dados para o levantamento de indicadores de necessidades. 

 

 
6.8. Demonstração de conhecimento e capacidade de articulação com serviços da rede socioassistencial local e 

políticas públicas setoriais, no âmbito territorial. 
 
 
O nosso serviço trabalhará em articulação com o Conselho Tutelar do Jardim Angela e Conselho Tutelar de 

Itapecerica da Serra, UBS Horizonte Azul, escolas EMEF Dep. José Blota Jr., EE Dom Agnelo Cardeal Rossi, 

EE Profª Amélia Kerr Nogueira, CEU EMEF Vila do Sol, CRAS M’ Boi Mirim, CRAS Jardim Ângela,CREAS, e 

demais políticas públicas. 

O C.C.A  desenvolverá, juntamente com o CRAS, a articulação com a rede de proteção social do território, na 

perspectiva da intersetorialidade, visando o fortalecimento familiar e a sustentabilidade das ações 

desenvolvidas, de forma a superar as condições de vulnerabilidade. 

A organização participará de reuniões do Fórum da Assistência Social de M’Boi Mirim,  junto com outros 

serviços socioassistenciais, onde são  discutidas as demandas, organizaremos ações para reconhecimento de 

território (conseqüentemente conhecimento e fortalecimento da rede) onde trocaremos informações das 

características das famílias e do nosso território, (por exemplo: o que é pobreza do ponto de vista da 

assistência); discutiremos casos, estratégias para trabalho com as famílias e encaminhamentos na rede; 

estudaremos a Portarias e a legislação da Assistência; tivemos informações sobre Programas de Transferência 

de Renda,o acesso aos benefícios, sobre o PETI, os fluxos dos encaminhamentos. Fizemos reflexões e trocas 

sobre o que é o trabalho sócio educativo, quais as dificuldades para desenvolver atividades socioeducativas e 

convivência social. Nestas reuniões sempre atualizamos os avisos sobre: encontros na Câmara para 



 

   

acompanhar o repasse de verba para a Assistência, eventos políticos no território, ex: Abraço na Represa 

Guarapiranga; encontros intersetoriais para conhecer as dificuldades dos Conselhos Tutelares de M’ Boi Mirim; 

eleição do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), e COMAS. Sempre comunicamos as 

datas dos outros fóruns, Fórum da Assistência Social Central, Fórum do Idoso, Fórum em Defesa da Vida, 

Fórum da Saúde Mental. 

Com o SASF mantemos parceria na identificação, encaminhamento e apoio ao trabalho com famílias. 

Recebemos usuários encaminhados pelo Conselho Tutelar (órgão destinado a zelar pelos direitos da Criança e 

do Adolescente) e encaminhamos famílias para este Conselho sempre que necessário, mantemos um diálogo 

aberto, divulgando e incentivando usuários, e funcionários na participação da eleição de sua diretoria, também 

solicitamos palestras para as famílias a respeito dos direitos da criança e do adolescente.  

Na área esportiva mantemos contato com o CEU Vila do Sol. 

Na área Cultural divulgamos a programação do CEU e dos diversos eventos regionais e na própria Associação 

Comunitária Monte Azul, oferecemos oficinas e eventos culturais para toda a comunidade. 

Há que se ressaltar a articulação entre os serviços da rede socioassistencial local para encaminhamentos, troca 

de informações de famílias que freqüentam os vários serviços da região, para um atendimento mais eficaz das 

demandas da comunidade. 

Também internamente na Associação Comunitária Monte Azul realizamos reuniões mensais entre os serviços 

(CCAs, CJs, e CEIs) para troca de informações e propostas de encaminhamento. 

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

Quadro de Recursos Humanos: 
 

Função Carga horária semanal Número 

Gerente de serviço II 40h 1 

Assistente Tecnico II 40h 1 

Auxiliar administrativo 40h 1 

Orientador socioeducativo 20 / 40h de acordo com o número 
total e a composição de grupos 
de usuários 1 

1 para cada 30 usuários 

Cozinheiro 40h  1 

Agente Operacional 20 / 40h de acordo com o número 
total e a composição de grupos 
de usuários. 

2 para cada 60 usuários sendo 
um para a cozinha 

Oficineiro 24h (de 180 a 239 vagas) 1 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

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

 
 

Gerente de Serviço Il 

Perfil: Escolaridade de nível superior com experiência de atuação e/ou gestão em programas, projetos ou 

serviços Socioassistenciais voltados à área da criança/adolescente, com prioridade no âmbito da Política da 

Assistência Social. 

Carga horária: 40 horas semanais.  

Atribuições: 

• Coordenar a elaboração do planejamento semestral e sua execução mensal em conjunto com a equipe 

técnica, levando em conta a legislação vigente e as necessidades dos usuários do serviço e de suas famílias; 

• Organizar e monitorar as atividades conforme planejamento; 

• Articular com o CRAS a inclusão/matrícula/desligamento das crianças/adolescentes no serviço (conforme as 

formas de acesso estabelecidas na Portaria nº 46/SMADS/2010); 

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

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

• Articular com CRAS/CREAS e demais serviços da rede socioassistencial visando à qualificação dos 

encaminhamentos da criança/adolescente/família; 

• Promover articulações e parcerias com as redes sociais presentes no território; 

• Responsabilizar-se pela gestão administrativa, que compreende os instrumentais de controles técnicos e 

financeiros, documentação legal pertinente à prestação do serviço, relatório mensal de usuários de famílias em 

descumprimento de condicionalidades, PETI e BPC; 

• Requisitar à Organização Social o material e/ou o equipamento necessário para o desenvolvimento do 

trabalho; 

• 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; 

• Avaliar o desempenho dos funcionários; 

• Promover reuniões de 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 relatórios quando solicitado; 

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

• Apresentar, mensalmente, os comprovantes fiscais de prestação de contas e a DESP para a SAS/UPC; 

• Trimestralmente, apresentar a DEGREF e elaborar com a equipe técnica do CRAS o cronograma de visitas 

domiciliares para a inclusão das crianças e adolescentes no serviço e/ou em situação que se fizerem 

necessárias; 



 

   

• Planejar, em conjunto com os profissionais da cozinha, a execução do cardápio, conforme as normatizações 

de SMADS; 

 

Assistente Técnico II 

Perfil: 

Escolaridade de nível superior, preferencialmente com formação em Serviço Social, para o desenvolvimento do 

trabalho com as famílias, com conhecimento e/ou experiência comprovada na área da infância e adolescência. 

Carga horária – 40 horas semanal 

Atribuições: 

• Participar da elaboração do planejamento semestral e mensal levando em conta a legislação vigente e as 

necessidades dos usuários do serviço; 

• Registrar as atividades relacionadas à sua atuação; 

• Participar da elaboração do cronograma de realização de visitas domiciliares, para a inclusão das crianças e 

adolescentes no serviço, para as famílias beneficiárias do PBF que não estão cumprindo com as 

condicionalidades ou em outras situações que se fizerem necessárias; 

• Encaminhar ao Técnico Supervisor do CRAS, até o segundo dia útil do mês, o 

Relatório Mensal dos usuários de famílias beneficiárias do PBF em descumprimento de condicionalidades; 

• Realizar entrevista com famílias de crianças e adolescentes e avaliar a possibilidade da inclusão nos 

Programas de Transferência de Renda; 

• Realizar visita domiciliar às crianças/adolescentes/famílias, quando necessário; 

• Elaborar relatório, quando houver abandono ou afastamento do usuário do CCA; 

• Orientar e encaminhar para o CRAS, rede socioassistencial e demais serviços públicos as crianças, 

adolescentes e/ou seus familiares; 

• Informar e discutir com os usuários e suas famílias os direitos Socioassistenciais e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, sensibilizando-os para a identificação de situações de risco; 

• 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 CRAS/CREAS sobre situações de risco, suspeita 

de violência, abandono, maus-tratos, negligência, abuso sexual contra a criança/adolescente, consumo de 

drogas e gravidez; 

• Discutir em reuniões da equipe técnica os casos que necessitem providências; 

• Pesquisar e visitar os recursos Socioassistenciais e demais políticas públicas do território; 

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

• Elaborar controle diário e mensal das atividades sociais e grupais que desenvolve; 

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

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



 

   

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

• Substituir o gerente do serviço quando designado por este. 

 

Auxiliar Administrativo 

Perfil: 

Escolaridade de nível médio, com experiência comprovada de no mínimo um ano em rotinas administrativas e 

domínio sobre ferramentas de automação de escritório. Imprescindível conhecimento em informática: Word, 

Excel, Windows e Internet. 

Carga horária – 40 horas semanal 

Atribuições: 

 Auxiliar na organização dos documentos que compõem o processo de prestação de contas do serviço; 

 Auxiliar na sistematização mensal dos dados de atendimento; 

 Auxiliar na atualização e organização dos documentos do serviço e dos prontuários dos usuários; 

 Auxiliar na atualização da agenda das atividades e da equipe técnica; realizar serviços externos quando 

designado; 

 Auxiliar no controle e distribuição do material de escritório e do material pedagógico; 

 Auxiliar na alimentação do banco de dados disponibilizados por SMADS; 

 Auxiliar no preenchimento dos instrumentais a partir de dados fornecidos pelo gerente e equipe técnica, 

de controles técnico-financeiros; DEMES,DESP, DEGREF, GRAS, Declaração de Férias Coletivas, 

Frequência de Funcionários, Prontuário do Usuário, Registro da frequência mensal dos usuários; 

 Participar das reuniões com o gerente e a equipe técnica. 

 

Orientador Socioeducativo 

Perfil: 

Escolaridade de nível médio, preferencialmente com experiência comprovada na área criança/adolescente, em 

programas ou projetos sociais prioritariamente, no âmbito da Política de Assistência Social. 

Carga horária – 20 horas semanal 

Atribuições: 

• Orientar e acompanhar os usuários de acordo com a programação e orientação técnica estabelecida; 

• Participar do planejamento, implantação e execução das atividades do serviço; 

• Zelar pela ordem das salas e do material utilizado nas atividades socioeducativas; 

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

• Informar ao gerente/assistente técnico sobre situações que indiquem alteração no comportamento dos 

usuários como: suspeita de violência,  

abandono, maus-tratos, negligência e abuso sexual, consumo de drogas e gravidez; 

• Receber e encaminhar ao gerente sugestões dos usuários sobre as atividades do serviço; 



 

   

• Participar de atividades de capacitação, planejamento, sistematização e avaliação em conjunto com a equipe 

técnica; 

• Auxiliar na organização e coordenação das atividades socioeducativas, objetivando promover e qualificar o 

convívio social entre os usuários e sua convivência comunitária. 

 

Cozinheiro 

Perfil: 

Escolaridade de nível fundamental, preferencialmente com experiência comprovada na área. 

Carga horária – 40 horas semanal 

 

 

 

Atribuições: 

• Organizar e controlar todas as ações pertinentes à elaboração das refeições, em acordo a legislação vigente e 

sob a supervisão do gerente; 

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

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

por SMADS; 

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

uso; 

• Manter a organização, o armazenamento, o controle, a higiene e a limpeza 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. 

 

Agente Operacional – Cozinha/ Limpeza Geral 

Perfil: 

Alfabetizado 

Carga horária – 40 horas semanal 

Atribuições na cozinha: 

• Auxiliar o cozinheiro na elaboração do cardápio do dia; 

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

• Executar e manter a higiene, limpeza e arrumação dos ambientes relacionados à cozinha, tais como refeitório 

e despensa entre outros; 

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

uso; 



 

   

• Envolver-se nas atividades socioeducativas relacionadas a essa temática. 

Atribuições na limpeza geral: 

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

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

Oficineiro 

Perfil: 

Escolaridade de nível médio ou superior, com habilidades e conhecimentos específicos, obtidos ou não via 

educação formal, que possam ser usados em formato de oficinas; com experiência comprovada de no mínimo 1 

ano em programas ou projetos sociais. 

Atribuições: 

• Elaborar material com informações sobre a oficina a ser oferecida, detalhando os objetivos e metodologias a 

serem utilizadas; 

• Desenvolver a oficina de forma adequada ao segmento atendido pelo serviço; 

• Organizar o espaço antes e após a atividade; 

• Avaliar as atividades com os usuários e equipe técnica; 

• Elaborar relatório sobre os resultados das oficinas, para avaliação e aperfeiçoamento. 

 
 
6.9.2. especificar a distribuição dos profissionais para a operacionalização e gestão do serviço para a 

garantia dos resultados e metas propostas 
 

Gerente de serviço II: 
 
Abertura do serviço as 7h, receber os usuários no portão e as famílias que podem trazê-los, criando uma 
relação afetiva impar com cada qual; 
Organização e participação de reunião com toda a equipe às segundas feiras durante uma hora para estudo de 
portarias e livros que possibilitem melhor desenvolvimento do trabalho Sócio-Assistêncial; 
De terça a quinta-feira o gerente, Assistente técnico e orientadores (de acordo com a faixa etária que trabalha) 
se reúne por uma hora para discussão de caso e avaliação semanal do trabalho; 
Visitas as famílias junto ao Assistente técnico sempre que necessário; 
Acolhida e escuta das famílias e comunidade realizando orientações e encaminhamentos para a rede 
(articulação no território); 
Realiza Inscrição para aguardar na fila de espera do serviço de terça-feira e quarta-feira das 8h as 16h; 
Preenchimento de ficha de matricula sempre que houver novos usuários; 
Preenchimento e envio mensalmente de relatórios e instrumentais para o supervisor técnico do CRAS; 
Semanalmente verificação dos gastos junto ao auxiliar administrativo e preenchimento de planilha de prestação 
de contas; 
Mensalmente reunião com a equipe da cozinha para elaboração de cardápio e alinhamento do trabalho; 
Avaliação mensal individual de cada um da equipe, através de formulário elaborado pela Organização Social; 
Participação mensal em curso de formação de educadores comunitários oferecido pela Organização aos 
sábado com temas relevantes ao trabalho sócio assistencial. 
Uma vez ao mês participação no Fórum da Assistência Social da região; 
 
 
 
 
 



 

   

Assistente Técnico II: 
 
Participação na reunião com toda a equipe às segundas feiras durante uma hora para estudo de Portarias e 
livros que possibilitem melhor desenvolvimento do trabalho Sócio-Assistêncial; 
Acompanhar a saída do grupo da tarde, despedir dos usuários no portão e as famílias que podem busca-los; 
Acompanhar diariamente a freqüência dos usuários e registrar em instrumental; 
Ligação para conversar com responsáveis de usuários com mais de duas faltas na semana sem justificativa, 
realizar visita quando não conseguir contato telefônico; 
Quando houver vaga no serviço fazer contato telefônico ou através de correspondência para quem aguarda na 
fila de espera; 
Uma vez no mês agendar visita às famílias que só podem receber no final de semana;  
Duas vezes na semana Visitas às famílias acompanhado dos orientadores ou Gerente através de agendamento 
com as mesmas; 
Elaboração de relatório de visita e discussão de caso com Gerente e orientador sócio educativo. 
Acolhida e escuta das famílias e comunidade realizando orientações e encaminhamentos para a rede 
(articulação no território); 
Organizar, realizar e registrar mensalmente reunião sócio- educativa com as famílias e usuários com a proposta 
de acompanhar as atividades realizadas no mês e fortalecer os vínculos. 
Registrar no Instrumental freqüência das famílias que participaram das reuniões, e os atendimentos individuais, 
encaminhar para o gerente conferir e o mesmo enviará para Supervisão Técnica; 
Participação mensal em curso de formação de educadores comunitários oferecido pela Organização aos 
sábados que aborda temas relevantes ao trabalho sócio assistencial. 
Uma vez ao mês participação no Fórum da Assistência Social da região; 
 
 
Auxiliar administrativo: 
Auxiliar na organização dos documentos que compõem o processo de prestação de contas do serviço; 
Auxiliar na atualização dos gastos mensais  do serviço; 
Auxiliar na atualização e organização dos documentos do serviço e dos prontuários dos usuários; 
Auxiliar na atualização da agenda das atividades e da equipe técnica;  
Realizar serviços externos quando designado; 
Auxiliar no controle e distribuição do material de escritório, do material pedagógico e alimentos da despensa, 
através de verificação semanal e registro de controle de estoque; 
Redigir e enviar lista de pedidos de compras de alimentos semanais (hortifrúti) e mensais (não perecíveis) e 
outros materiais de escritório ou materiais pedagógicos para o setor de compras.  
Auxiliar na alimentação do banco de dados disponibilizados por SMADS; 
Participação na reunião com toda a equipe às segundas feiras durante uma hora para estudo de portarias e 
livros que possibilitem melhor desenvolvimento do trabalho Sócio-Assistêncial; 
Participação mensal em curso de formação de educadores comunitários oferecido pela Organização aos 
sábados que aborda temas relevantes ao trabalho sócio assistencial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Orientador Socioeducativo 

Diariamente recebe e despende-se dos usuários no portão; 

Os usuários se alimentam na mesma sala das oficinas, o orientador é responsável por criar um ambiente de 

gratidão e respeito pela refeição servida, se alimentando junto para ser o exemplo de bons hábitos alimentares; 

Elaboração e entrega para o Gerente do planejamento com as atividades mensais. 

Juntamente com os usuários, organização e limpeza do espaço onde foram realizadas as oficinas promovendo 

o senso de responsabilidade e zelo pelo equipamento. 

Visitas às famílias, acompanhado do Assistente Técnico ou Gerente através de agendamento com as mesmas 
a fim de conhecer a realidade da criança e fortalecer o vinculo; 
Participação na reunião com toda a equipe às segundas feiras durante uma hora para estudo de Portarias e 
livros que possibilitem melhor desenvolvimento do trabalho Sócio-Assistêncial; 
Uma vez por semana por uma hora reunião com o Gerente e Assistente técnico para discussão de caso e 
avaliação do trabalho; 
Participação mensal em curso de formação de educadores comunitários oferecido pela Organização aos 
sábados com temas relevantes ao trabalho sócio assistencial. 
 
 

Cozinheiro 

Elaboração junto ao Gerente de cardápio planejado a partir do esquema alimentar proposto por SMADS; 

Preparação das refeições; 

Responsável pela organização e limpeza da cozinha; 

Distribuição das tarefas da equipe de trabalho da cozinha; 

Mensalmente reunião com a equipe da cozinha para elaboração de cardápio e alinhamento do trabalho; 
  

 

Agente Operacional 

Atribuições na cozinha: 

 

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

• Executar e manter a higiene, limpeza e arrumação dos ambientes relacionados à cozinha, tais como refeitório 

e despensa entre outros; 

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

uso; 

• Envolver-se nas atividades socioeducativas relacionadas a essa temática. 

Atribuições na limpeza geral: 

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

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

 

 

 



 

   

Oficineiro 

 

• Desenvolver a oficina de forma adequada ao segmento atendido pelo serviço; 

• Organizar o espaço antes e após a atividade; 

• Avaliar as atividades com os usuários e equipe técnica; 

• Elaborar relatório sobre os resultados das oficinas, para avaliação e aperfeiçoamento. 

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

 
 
 
 
7 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA 

 

7.1. Descrição de receitas expressa pelo valor do convênio (De acordo com o valor informado no 

INSTRUMENTAL PARA INSTALAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE COLABORAÇÃO)  
 

Valor Mensal Valor Anual Valor Total da Parceria 

R$ 63.691,71                 
(Isento de cota patronal) 

R$ 764.300,52 R$ 3.821.502,60 

 

7.1.1. Valor mensal (de acordo com isenção ou não da OSC), incluindo aluguel e IPTU, quando for 

caso:      

R$ 7.1.2. Valor Anual ou do período (valor mensal x quantidade de meses no exercício): 

R$  

7.2.3. Valor Total da Parceria (valor mensal x 60 meses ou quantidade de meses se inferior a 60):    
     R$  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Descrição de despesas dos custos diretos e indiretos (conforme modelo a seguir) 
 
 
 
 
 



 

   

 



 

   

 



 

   

 



 

   

 
 
7.3 Descrição das despesas que serão rateadas (utilizar os itens 7.3.1. a 7.3.6 para cada despesa rateada) 

7.3.1. Tipo da despesa (custo direto ou indireto): 
7.3.2. Descrição da(s) despesa(s): 
7.3.3. Unidades envolvidas: 
7.3.4. Valor total da despesa: 
7.3.5. Valor do rateio por unidade: 
7.3.6. Memória de cálculo utilizado para o rateio:  
 

Tipo de 
despesa: 

Descrição da 
despesa: 

Unidades 
envolvidas: 

Valor total da 
despesa: 

Valor do rateio 
por unidade: 

Memória de 
calculo de 
rateio: 

Custo direto 
 

Concessionaria 
de água 
(SABESP) 

CEDESP 
Horizonte Azul 

2302,05 782,69 34% 

Concessionaria 
de água 
(SABESP) 

Escola de 
Resiliência 

2302,05 759,68 33% 

Concessionaria 
de água 
(SABESP) 

CCA 2302,05 759,68 33% 

 
 

Tipo de 
despesa: 

Descrição da 
despesa: 

Unidades 
envolvidas: 

Valor total da 
despesa: 

Valor do rateio 
por unidade: 

Memória de 
calculo de 
rateio: 

Custo direto 
 

Concessionaria 
de (energia 
elétrica) 
Eletropaulo 

CEDESP 
Horizonte Azul 

1532,76 521,14 34% 

Concessionaria 
de (energia 
elétrica) 
Eletropaulo 

Escola de 
Resiliência 

1532,76 505,81 33% 

Concessionaria 
de (energia 
elétrica) 
Eletropaulo 

CCA 1532,76 505,81 33% 

 

Tipo de 
despesa: 

Descrição da 
despesa: 

Unidades 
envolvidas: 

Valor total da 
despesa: 

Valor do rateio 
por unidade: 

Memória de 
calculo de 
rateio: 

Custo direto 
 

Concessionaria 
de internet 
banda larga 
(VIVO) 

CEDESP 
Horizonte Azul 

505,70 171,94 34% 

Concessionaria 
de internet 
banda larga 
(VIVO) 

Escola de 
Resiliência 

505,70 166,88 33% 

Concessionaria 
de internet 
banda larga 

CCA 505,70 166,88 33% 



 

   

(VIVO) 

 

8 – OPÇÃO POR VERBA DE IMPLANTAÇÃO (nos termos dos artigos 104 a 108 da Instrução Normativa 
03/SMADS/2018) 

8.1. (X) não solicitarei verba de implantação 
8.2. (    ) solicitarei verba de implantação no valor estimado de: R$ 
 
9 – CONTRAPARTIDAS (de acordo com o instrumental a seguir) 

 

O serviço não oferece contrapartida. 

10 – QUADRO DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO EM QUE SERÁ FIRMADA PARCERIA 
 
10.1. Parcela única 

10.1.1. Valor da Verba de Implantação: R$ 
10.1.2. Contrapartidas em bens (indicar o mês): R$ 
10.1.3. Contrapartidas em Serviços (indicar o mês): R$ 
10.1.4. Contrapartidas em Recursos Financeiros (indicar o mês): R$ 

 
10.2. Parcelas mensais (registrar as parcelas referentes ao exercício civil, compreendendo o mês previsto para 
inicio da parceria e o último mês do exercício em curso) 

 

PARCELAS 
VALOR DO 
REPASSE 

CONTRAPARTIDAS 
EM RECUROS 
FINANCEIROS 

CONTRAPARTIDAS 
EM BENS 

CONTRAPARTIDAS EM 
SERVIÇOS 

1ª R$ 63.691,71    

2ª R$ 63.691,71    

3ª R$ 63.691,71    

4ª R$ 63.691,71    

5ª R$ 63.691,71    

6ª R$ 63.691,71    

7ª R$ 63.691,71    

8ª R$ 63.691,71    

9ª R$ 63.691,71    

10ª R$ 63.691,71    

11ª R$ 63.691,71    

12ª R$ 63.691,71    

TOTAL R$ 764.300,52  xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
Obs.: A partir do exercício civil seguinte serão 12 parcelas de igual valor até o penúltimo exercício. No último 
exercício serão referentes ao número de parcelas entre o primeiro mês e o mês de término de vigência da 
parceria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 



 

   

 


