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PLANO DE TRABALHO 

 

 

Número do Edital: 103/SMADS/2021 

 

1. DADOS DO SERVIÇO 

 

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

1.2. Modalidade (quando for o caso): Centro de Convivência Intergeracional – CCINTER 

1.3. Nome fantasia: Ccinter Esperança 

1.4. Capacidade de atendimento: 120 

1.5. Nº total de vagas: 120 Vagas 

1.5.1. Turnos: Manhã e Tarde 

1.5.2. Nº de vagas x turnos: 60 vagas manhã e 60 vagas tarde 

1.5.3. Nº de vagas x gêneros: Não se Aplica 

1.6. Distrito para instalação do serviço: Jardim Ângela 

1.7. Área de abrangência do serviço: Jardim São Luís e Jardim Ângela 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

 

2.1. Nome da OSC: Associação Amigos e 3º Idade Esperança do Jardim Monte Azul – OSC 

Esperança 

2.2. CNPJ: 03.542.664/0001-70 

2.3. Endereço completo: Rua Álvaro Adorno, Nº 16 

2.4. CEP: 05836-120 

2.5. Telefone(s): 11-5851-6644 

2.6. Endereço eletrônico da OSC: socialesperanca@gmail.com 

2.7. Site: www.oscesperanca.org.br 

2.8. Nome do Presidente da OSC: Ricardo Santos da Silva 

2.8.1. CPF: 289.800.678-52 

2.8.2. RG/Órgão Emissor: 29.991.476-8 / SSP 

2.8.3. Endereço completo: Rua Xenofades, Nº 147, São Paulo, SP 

 

Cabe mencionar ainda que a organização possui os seguintes certificados, cadastros e certidões: 

 

Utilidade Pública Municipal: 08071.005028/2013-34 

 

Conselho Municipal Assistência Social - COMAS/SP: 1003/2013 

 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA/SP: 2393/21 

 

Grande Conselho Municipal do Idoso - GCMI/SP: Nº 040717230 

 

Pedido de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social- CEBAS – Protocolo: 

235874.0031759/2021 – Em Análise. 

 

3. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA 

 

O Centro de Convivência Intergeracional – CCINTER compõe a rede de Serviço Socioassistencial na 

modalidade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Município de São Paulo desde 
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03 de Novembro de 2015, através da resolução do COMAS – SP Nº 1056. Este serviço tem 

perspectiva a convivência entre os diversos ciclos da vida a partir dos 06 anos de idade, incluindo o 

atendimento de crianças, adolescentes, jovens adultos e idosos, possibilitando assim o fortalecimento 

de vínculos, o convívio, a interação, a troca de experiência, a sociabilidade e o respeito aos diferentes 

ciclos da vida. 

 

As atividades socioeducativas ofertadas pelo serviço serão executadas através das demandas, 

interesses e potencialidades das diferentes faixas etárias, os atendimentos em grupo proporcionarão a 

convivência intergeracional, porém, serão desenvolvidas ações que considerem as demandas 

especificas de cada grupo etário. 

 

O serviço realizará intervenções sociais planejadas, estimulando os usuários na construção e 

reconstrução de suas vivências, história pessoal e ou social possibilitando a autonomia, o 

fortalecimento e ou reconhecimento como cidadão / cidadã de direito. Atividades como artesanato, 

atividades corporais, de dança, de culinária, musicalização, rodas de conversas, cine debate e 

passeios que possibilitarão a integração entre os grupos etários. Com as intervenções dos 

profissionais no serviço será possível incentivar a sociabilização, interação, convivência comunitária 

e sentimento de pertencimento ao território. 

 

Com o objetivo de oferecer proteção social preventiva de situações de risco e vulnerabilidade, 

organizada em grupos heterogêneos a partir de interesses, demandas e potencialidades dos usuários, 

de modo a garantir aquisições progressivas por meio do desenvolvimento de competências, 

propiciando vivências para o alcance da autonomia, do protagonismo e do fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. 

 

Assim o Ccinter tem como objetivos específicos: 

 

Instruir vínculo entre as famílias e usuários por meio da escuta qualificada das necessidades e 

demandas, com ofertas de informações de serviços, programas, projetos e benefícios da rede 

socioassistencial; 

 

Fortalecer a função protetiva da família e prevenir a ruptura de seus vínculos; 

 

Possibilitar ao usuário que, como protagonista de seu processo de desenvolvimento encontre 

alternativas eficientes para a superação da vulnerabilidade, saindo de um ambiente de insegurança, a 

partir de atividades que visem à reflexão e problematização das questões de seu cotidiano e do 

mundo contemporâneo exercitando sua cidadania; 

 

Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, 

especialmente aquelas com deficiências, assegurando convivência familiar e comunitária; 

 

Orientar e encaminhar os usuários aos serviços das demais políticas públicas, em especial serviços de 

educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território ou em outros territórios da cidade, 

quando aplicável; 

 

Possibilitar o reconhecimento do trabalho e educação como direito de cidadania e desenvolver 

conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas; 

 

Disponibilizar informações sobre direitos e participação, oportunizando o exercício de cidadania; 
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Possibilitar experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao 

desenvolvimento de talentos, novas habilidades, ampliação do universo informacional e da formação 

cidadã; 

 

Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e 

vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários; 

 

Estimular a reinserção e permanência de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos no sistema 

educacional; 

 

Assegurar espaço para convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de 

solidariedade e respeito mútuo; 

 

Incentivar a participação na vida cotidiana do território desenvolvendo competências para a 

compreensão critica da realidade social e o mundo contemporâneo; 

 

Desenvolver ações socioeducativas com as famílias para o fortalecimento de vínculos familiares e 

sociais, visando à proteção e o desenvolvimento dos usuários e; 

 

Articular com o CRAS para o desenvolvimento das ações junto às famílias beneficiarias do Programa 

Bolsa Família, que se encontram em situação de descumprimento de condicionalidades de saúde, 

educação, famílias com filhos retirados do trabalho infantil e inseridos no Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil e beneficiários do Beneficio de Prestação Continuada – BPC. 

 

Considerando que a região sul de São Paulo é a maior área de extensão de São Paulo, e abriga 

diversas realidades e muitos contrastes, segundo dados do atlas socioassistencial da Cidade de São 

Paulo. De um lado a Prefeitura regional de Santo Amaro, um dos maiores índices de 

desenvolvimento humano, em detrimento a outras regiões com altos índices de exclusão e 

vulnerabilidade social, como a Prefeitura Regional do M’ Boi Mirim que é composta pelos distritos 

Jardim Ângela e Jardim São Luís, de acordo com o Censo 2010 são 563.045 habitantes sendo 22% 

de crianças, 10% adolescentes e 7% de idosos. 56% dos moradores se declaram pretos ou pardos. 

 

Com relação ao Jardim Ângela, distrito do objeto deste edital, se caracteriza como de extrema 

vulnerabilidade, já foi conhecido no final dos anos 1990, pela ONU (Organização Nações Unidas) 

como uma das áreas urbana mais violenta do mundo. Que ficou conhecida como triangulo da morte.  

 

Com relação à vulnerabilidade de renda, M’ Boi Mirim encontra-se acima da média de 13% da 

Cidade, com 35.592 domicílios com total de renda de até ½ salário mínimo o que representa 21%. O 

numero de famílias cadastradas no Cadúnico é duas vezes e meia maior que a média da Cidade e as 

famílias em descumprimento das condicionalidades do PBF é de 20% maior que a média da Cidade 

de São Paulo. 

 

Isto posto trata-se de enfrentar e combater desigualdades de renda e oportunidades.  Outro fator 

relevante é que o Município de São Paulo conta com 11.037.593 habitantes (dados IBGE 2010), 

várias adversidades e requer uma gestão compartilhada com a sociedade civil, não sendo possível a 

oferta de todos os serviços serem pelo órgão estatal conforme prevê a PNAS/SUAS. 

 

Os conjuntos de dados analisados até o momento reforçam a ordem de grandeza das vulnerabilidades 

às quais crianças, adolescentes, adultos e idosos do distrito Jardim Ângela estão expostos. Com isso, 

vemos reforçada a necessidade de serviços de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
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(SCFV), modalidade Centro de Convivência Intergeracional (Ccinter) convivência e fortalecimento 

de vínculos da assistência social para essa região.  

 

Dadas às particularidades da região, resumidamente demonstradas, é notória a necessidade de 

implantação de serviços de políticas públicas de garantias de direitos, já que os serviços de 

Assistência Social se propõem a enfrentar e combater desigualdades de renda e oportunidades. Outro 

fator relevante é que o Município de São Paulo conta com 11.037.593 habitantes (dados IBGE 2010), 

várias adversidades e requer uma gestão compartilhada com a sociedade civil, não sendo possível a 

oferta de todos os serviços serem pelo órgão estatal conforme prevê a PNAS/SUAS. 

 

A manifestação da questão social em suas mais cruéis expressões atingem os moradores das 

periferias, a falta de acesso às politicas públicas, potencializa as vulnerabilidades e riscos sociais, 

onde são frequentes as situações de violência, negligência, isolamento, dificultando o pleno 

desenvolvimento humano, social e pessoal. 

 

Diante do quadro apresentado acima, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV), modalidade Centro de Convivência Intergeracional (Ccinter), torna-se essencial para 

contribuir com a redução da vulnerabilidade social, através do acolhimento, atendidos individuais e 

grupos, encaminhamentos que atendam ou direcionam os usuários, suas famílias e comunidade, 

trazendo atividades socioeducativas que buscam ampliar oportunidades dos usuários e seus 

familiares como cidadão, com temas abordem os direitos, convívio, prevenção à violência e 

fortalecimento de vínculos. 

 

4. DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E PARÂMETROS PARA 

AFERIÇÃO DE SEU CUMPRIMENTO 

 

Nas 4 dimensões abaixo relacionadas a instituição se propõem a atingir como meta de todas elas os 

parâmetros Suficiente e/ou Superior. 

 

1. Dimensão: Estrutura física e administrativa 

 

Indicadores/Parâmetros: 

 

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

de Trabalho 

 

Parâmetros: 

 

INSUFICIENTE: 
Cômodos e mobiliários 

encontram-se em 

desconformidade com 

o previsto no Plano de 

Trabalho, afetando o 

desenvolvimento das 

atividades do serviço. 

INSATISFATÓRIO: 
Cômodos e mobiliários 

encontram-se em 

desconformidade com o 

Plano de Trabalho, mas 

isso não afeta o 

desenvolvimento das 

atividades do serviço. 

SUFICIENTE: 

Cômodos e 

mobiliários 

encontram-se de 

acordo com o 

previsto no Plano 

de Trabalho 

SUPERIOR: Cômodos e 

mobiliários encontram-se 

para além do aprovado no 

Plano de Trabalho, com 

provisões adicionais com 

potencial para impactar 

positivamente sobre as 

atividades desenvolvidas. 

 

1.2. 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 previstas no Plano de Trabalho. 
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Parâmetros: 

 

INSUFICIENTE: 

Materiais e artigos 

socioeducativos, 

pedagógicos, lúdicos e 

esportivos, bem como 

insumos referentes a 

ofertas específicas, 

encontram-se em 

desconformidade com 

o previsto no Plano de 

Trabalho, afetando o 

desenvolvimento das 

atividades do serviço. 

INSATISFATÓRIO: 

Materiais e artigos 

socioeducativos, 

pedagógicos, lúdicos e 

esportivos, bem como 

insumos referentes a 

ofertas específicas, 

encontram-se em 

desconformidade com o 

previsto no Plano de 

Trabalho, mas isso não 

afeta o desenvolvimento 

das atividades do 

serviço. 

SUFICIENTE: 

Materiais e artigos 

socioeducativos, 

pedagógicos, 

lúdicos e 

esportivos, bem 

como insumos 

referentes a ofertas 

específicas, 

encontram-se em 

conformidade com 

o previsto no Plano 

de Trabalho. 

 

SUPERIOR: 

Materiais e artigos 

socioeducativos, 

pedagógicos, lúdicos e 

esportivos, bem como 

insumos referentes a 

ofertas específicas, 

encontram-se para além 

do previsto no Plano de 

Trabalho, com potencial 

para impactar 

positivamente sobre a 

qualidade das atividades 

desenvolvidas. 

 

1.3. Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso 

 

Parâmetros: 

 

INSUFICIENTE: 
Cômodos e mobiliários 

encontram-se em 

condições de uso 

inadequadas, afetando 

o desenvolvimento das 

atividades do serviço. 

INSATISFATÓRIO: 
Cômodos e mobiliários 

encontram-se em 

condições de uso 

inadequadas, mas isso 

não afeta o 

desenvolvimento das 

atividades do serviço. 

SUFICIENTE: 

Cômodos e 

mobiliários 

encontram-se em 

perfeitas 

condições de uso. 

SUPERIOR: Cômodos 

e mobiliários encontram-

se em perfeitas 

condições de uso, com 

implantação de sistema 

de avaliação periódica do 

grau de satisfação do 

usuário. 

 

2. Dimensão: Serviços, processos ou atividades. 

 

Indicadores/Parâmetros: 

 

2.1. Percentual de Relatórios, Prontuários, Plano de Desenvolvimento do Usuário- PDU 

(usuários da PSB) / Plano Individual de Atendimento - PIA (usuários da PSE) / Plano de 

Desenvolvimento Familiar - PDF elaborados ou atualizados no semestre. 

Parâmetros: 

 

INSUFICIENTE: 

Menos de 70% dos 

usuários com 

relatórios e 

prontuários elaborados 

ou atualizados no 

semestre; 

INSATISFATÓRIO: 

Entre 70% e 80% dos 

usuários com relatórios 

e prontuários 

elaborados ou 

atualizados no 

semestre; 

SUFICIENTE: Entre 

81% e 99% dos 

usuários com relatórios 

e prontuários 

elaborados ou 

atualizados no 

semestre; 

SUPERIOR: 100% dos 

usuários com relatórios 

e prontuários elaborados 

ou atualizados no 

semestre. 

3. Dimensão: Produtos ou resultados 

 

Indicadores: 
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3.1. Número de usuários atendidos / capacidade parceirizada do serviço 

 

Parâmetros: 

 

 
3.2. Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS e com 

participação dos usuários do serviço 

Parâmetros: 

 

INSUFICIENTE: 
Cardápio em 

desacordo com o 

Manual Prático de 

Alimentação da 

SMADS. 

INSATISFATÓRIO: 
Cardápio elaborado 

nos termos do Manual  

Prático de 

Alimentação da 

SMADS, mas sem 

provas de divulgação 

nos serviços e/ou de 

participação dos 

usuários em sua 

formulação. 

SUFICIENTE: 
Cardápio elaborado 

nos termos do Manual 

Prático de Alimentação 

da SMADS, com 

divulgação no serviço 

e com participação dos 

usuários em sua 

formulação. 

SUPERIOR: Cardápio 

elaborado nos termos do 

Manual Prático de 

Alimentação da SMADS, 

com divulgação no serviço e 

com participação dos 

usuários em sua formulação, 

com implantação de sistema 

de avaliação periódica do 

grau de satisfação do 

usuário. 

 

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

suas dimensões. 

 

Parâmetros: 

 

INSUFICIENTE: 
Realização de menos 

de 70% das atividades 

previstas no Plano de 

Ação Semestral 

INSATISFATÓRIO: 
Realização de 70% a 

80% das atividades 

previstas no Plano de 

Ação Semestral 

SUFICIENTE: 

Realização de 81% a 

95% das atividades 

previstas no Plano de 

Ação Semestral 

SUPERIOR: 

Realização de 96% a 

100% das atividades 

previstas no Plano de 

Ação Semestral 

 

3.4. Implantação de mecanismos de apuração da satisfação dos usuários do serviço e de canais 

de participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação 

 

Parâmetros: 

 

INSUFICIENTE: 
Nenhum 

mecanismo de 

apuração da 

satisfação dos 

usuários do 

serviço ou de 

participação dos 

usuários na 

elaboração do 

Plano de Ação 

INSATISFATÓRIO: 
Implantação de mecanismo 

de apuração da satisfação 

dos usuários e/ou de 

participação dos usuários na 

elaboração do Plano de 

Ação, mas sem 

comprovação de adesão de, 

no mínimo, 20% dos 

usuários do serviço. 

SUFICIENTE: 
Implantação de 

mecanismo de 

apuração da satisfação 

dos usuários e de 

participação dos 

usuários na elaboração 

do Plano de Ação, com 

comprovação de 

adesão de, no mínimo, 

20% dos usuários do 

SUPERIOR: 
Implantação de 

mecanismo de 

apuração da satisfação 

dos usuários e de 

participação dos 

usuários na elaboração 

do Plano de Ação, com 

comprovação de 

adesão de mais de 50% 

dos usuários do 

Insuficiente 

Inferior a 70 % 

Insatisfatório 

70 % a 80 % 

Satisfatório 

81 % a 90 % 

Superior 

Maior que 90 % 
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implantado. serviço; serviço. 

 

4. Dimensão: Recursos humanos 

 

Indicadores: 

 

4.1. Percentual de profissionais que participaram de ao menos uma capacitação/ atualização de 

conhecimento no semestre, ofertada pela OSC, pela SMADS ou outras instituições. 

 

Parâmetros: 

 

INSUFICIENTE: INSATISFATÓRIO: SUFICIENTE: SUPERIOR: 

Menos de 50% dos 

profissionais 

participaram de ao 

menos uma 

capacitação/ 

atualização de 

conhecimento no 

semestre 

Entre 50% e 70% dos 

profissionais 

participaram de ao 

menos uma 

capacitação/ 

atualização de 

conhecimento no 

semestre 

Entre 71% e 90% dos 

profissionais 

participaram de ao 

menos uma 

capacitação/ 

atualização de 

conhecimento no 

semestre 

Mais de 90% dos 

profissionais 

participaram de ao 

menos uma 

capacitação/ 

atualização de 

conhecimento no 

semestre. 

 

4.2. Adequação da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na 

legislação concernente à tipificação. 

 

Parâmetros: 

 

INSUFICIENTE: 

Quadro de RH encontra-

se em desacordo ao 

previsto na legislação, 

havendo déficit de mais 

de 01 funcionário em 

quantidade e/ou 

qualificação exigida. 

INSATISFATÓRIO: 

Quadro de RH encontra-

se em desacordo ao 

previsto na legislação, 

havendo um déficit de 01 

funcionário em 

quantidade e/ou 

qualificação exigida. 

SUFICIENTE: Quadro 

de RH encontra-se 

completo em relação ao 

definido pela legislação, 

ou incompleto, mas 

dentro do prazo 

legalmente previsto para 

substituições. 

SUPERIOR: 

Quadro de RH 

em quantidade 

superior à 

estabelecida na 

tipificação. 

 

Parágrafo único – Serão atribuídos pontos por cada parâmetro, no seguinte padrão: 

 

0 para Não se Aplica, 1 para Insuficiente, 2 para Insatisfatório, 3 para Suficiente e 4 para Superior. 

 

5. FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS 

 

A verificação das metas ocorrerá por meio de indicadores qualitativos sobre a execução da parceria. 

Serão desenvolvidas ações e procedimentos nas quatro dimensões abaixo, de acordo com os 

parâmetros: insuficiente, insatisfatório, suficiente e superior. 

 

1. Dimensão Estrutura Física e Administrativa: 

 

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

Trabalho. 
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Os cômodos e mobiliários serão para atendimento de 120 usuários e estarão de acordo com o manual 

de parcerias, em que todos os ambientes terão a garantia para atendimento individualizado, sala para 

atividades coletivas e comunitárias e instalações sanitárias com adequada iluminação, ventilação, 

conservação, privacidade, salubridade, limpeza e acessibilidade de acordo com os parâmetros da 

Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT). Todos os espaços estarão propícios para 

estimular a convivência, a socialização e a integração entre os usuários e os profissionais. 

 

1.2.  Disponibilidade de materiais, artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos para 

realização das atividades, bem como de insumos que garantam as ofertas especificas da tipologia do 

serviço, previstos no Plano de Trabalho. 

 

Os materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos estarão em bom estado para 

utilização das atividades propostas, de acordo com a metodologia descrita no plano de trabalho, 

tendo a efetivação de compras mensais para reposição e complementação desta forma impactando 

positivamente sobre a quantidade das atividades desenvolvidas. 

 

1.3. Cômodos e imobiliários se encontram em perfeitas condições de uso 

 

Os cômodos e imobiliários estarão em perfeitas condições de uso, não afetando o desenvolvimento 

das atividades do serviço, por meio da manutenção periódica dos mobiliários. Em relação aos 

cômodos será realizada anualmente no período de recesso do serviço, obtendo a avaliação do grau de 

satisfação dos usuários, através de um instrumental elaborado pelo serviço. 

 

2. Dimensão: Serviços, processos ou atividades. 

 

2.1. Percentual de Relatórios, Prontuários, Plano de Desenvolvimento do Usuário- PDU (usuários da 

PSB) / Plano Individual de Atendimento - PIA (usuários da PSE) / Plano de Desenvolvimento 

Familiar - PDF elaborados ou atualizados no semestre. 

 

100% dos usuários com relatórios e prontuários elaborados ou atualizados no semestre, com 

atualização, elaboração de dados pessoais e encaminhamentos planejados e realizados. 

 

3. Dimensão: Produtos ou resultados 

 

3.1. Número de usuários atendidos / capacidade parceirizada do serviço 

 

Atendimento superior ou igual a 90% dos usuários matriculados, levando em consideração a 

capacidade de atendimento que será de 120 crianças, adolescentes, jovens, adultos ou idosos. 

 

3.2. Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS e com 

participação dos usuários do serviço 

 

O cardápio serão elaborado de acordo com o manual prático de alimentação da SMADS, além da 

participação dos usuários do serviço e ainda será realizada uma reunião com as cozinheiras e auxiliar 

de cozinha mensalmente, no qual se reunirá com o gestor do serviço e nutricionista parceiro quando 

possível para o acompanhamento do cardápio e planejamento de atividades lúdicas com os usuários 

do serviço, em relação à prática saudável de alimentação, assim estimulando-os a se alimentarem 

melhor, sendo via de mão dupla, tanto na demanda por eles apresentadas, como as indicadas pelos 

profissionais do serviço, obtendo e aplicando avaliação periódica de grau de satisfação dos usuários. 
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3.3. Execução das atividades previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas 

dimensões. 

 

As atividades serão planejadas com a participação dos usuários, famílias e comunidade, considerando 

a base normativa Municipal e Federal. A equipe realizará reuniões semanais para discutir o 

andamento das atividades e planejar as ações. Será estimulada a participação dos usuários por meio 

de caixas de sugestões, questionários e rodas de conversas. 

 

Serão planejadas atividades com base no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas 

dimensões, considerando as ações realizadas com os usuários de acordo com a Norma Técnica dos 

Serviços; atividades a serem realizadas com as famílias e atividades a serem realizadas no território. 

 

A OSC “OS ESPERANÇA” se compromete a  executar ao menos 90% do que for planejado e 

proposto em seu plano de ação semestral. 

 

3.4. Implantação de mecanismos de apuração da satisfação dos usuários do serviço e de canais de 

participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação 

 

A estratégia de coleta de informações sobre a satisfação dos usuários será feita por meio de um 

questionário de satisfação, respondido pelos usuários. O questionário conterá questões de múltipla 

escolha a avaliará o serviço em suas ofertas, estrutura física e a equipe. 

 

Além dos questionários, haverá caixa de sugestões anônimas, em que o usuário pode depositar seus 

pedidos, reflexões e críticas. Serão ainda ouvidas e respeitadas as opiniões relacionadas à satisfação 

dos usuários em conversas individuais e grupais.  

 

Todas as informações coletas pelos diversos meios apresentados acima, deverão ser discutidos pela 

equipe e retornadas com os devidos encaminhamentos aos usuários. 

 

4. Dimensão: Recursos humanos 

 

Indicadores: 

 

4.1. Percentual de profissionais que participaram de ao menos uma capacitação/ atualização de 

conhecimento no semestre, ofertada pela OSC, pela SMADS ou outras instituições. 

 

O serviço deverá realizar mensalmente uma parada técnica, na qual a OSC Esperança irá ofertar 

capacitação e ou atualização para os profissionais do serviço, por meio de parcerias com outras 

organizações ou até mesmo com seus próprios profissionais, além disso, os profissionais do serviço 

participam das capacitações e atualizações quando estas serem ofertadas pela SMADS, SAS e ou 

CRAS, levando em consideração temas que são pertinentes ao plano de trabalho do serviço. 

 

Dessa forma mais de 90% dos profissionais do serviço devem participar de ao menos 1 capacitação e 

ou atualização de conhecimento no bimestre. 

 

4.2. Adequação da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na 

legislação concernente à tipificação. 

 

O quadro de recursos humanos estará de acordo com o previsto na tipificação do serviço e na 

legislação, em caso de demissão será cumprido os prazos legais previstos na legislação vigente. 
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Ainda em relação ao cumprimento das metas, elas darão por meio da execução das atividades 

propostas na metodologia, como realização de trabalho com famílias objetivando o fortalecimento do 

grupo familiar; a realização de atividades de convivência grupal; apropriação das famílias aos 

recursos disponíveis no território, informação, comunicação e defesa de direitos; desenvolvimento de 

ações e vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios 

éticos de justiça e cidadania; desenvolvimento de ações e experiências que possibilitem o 

desenvolvimento de ações de convivência grupal; mediação de conflitos por meio de diálogo, 

compartilhando outros modos de pensar e agir; 

 

Todas as atividades realizadas poderão ser verificadas em relatórios e instrumentais (portaria 

vigente), além de fotos, páginas nas redes sociais, grupos do WhatsApp e vídeos. 

 

6. DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

 

Caracterização do serviço: O SCFV - modalidade Centro de Convivência Intergeracional – CCInter 

tem a perspectiva de trazer à convivência crianças, jovens, adultos e idosos, fortalecendo as relações 

entre os diferentes ciclos de vida de forma harmoniosa e respeitosa. O convívio e a interação entre as 

gerações favorecem a troca de experiências, promovem a valorização cultural, o desenvolvimento de 

sociabilidades, reforçando a cidadania e a igualdade social. A execução deste serviço se dá através do 

desenvolvimento de atividades socioeducativas, em regime intercalado ou contínuo, a partir de 

interesses e potencialidades das diferentes faixas etárias. O CCInter é realizado em grupos, 

organizado as partir de percursos e amplia as possibilidades para o atendimento dos usuários visto 

que, para além do convívio intergeracional, também trabalha com cada ciclo de vida para atender as 

suas demandas e necessidades específicas, bem como oportunizar o desenvolvimento de 

potencialidades referentes a cada grupo etário, sem prejuízo de agregar várias gerações 

simultaneamente através de ações integradas caracterizada pela oferta de atividades corporais, 

recreativas, teatro, música, contação de histórias, artesanato, oficinas de brinquedo, fotografias e 

encontros que abordam assuntos do cotidiano dos participantes, de modo a estimular e desenvolver a 

consciência das diferenças e semelhanças entre gerações. É uma forma de intervenção social 

planejada, que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e 

reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território de modo a 

ampliar trocas culturais e de vivência, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, 

fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Respeitando os 

percursos propostos, se faz necessário garantir 50% ou mais das atividades do CCInter com 

propostas voltadas à Convivência Intergeracional e a Participação Cidadã e o percentual restante com 

atividades específicas (arte, cultura, modos produtivos, outros). 

 

6.1. PÚBLICO ALVO 

 

Usuários: Pessoas a partir de 06 anos de idade nas seguintes situações:  

 

 Pertencentes a famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; 

 Em situação de isolamento em suas expressões de ruptura de vínculos, desfiliação, solidão, 

apartação, exclusão, abandono; 

 Em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal; 

 Com vivência de violência e, ou negligência; 

 Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos; 

 Em situação de acolhimento; 

 Egressos de cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, 
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 Egressos ou vinculados a programa de combate a violência, abuso e/ou exploração sexual; 

 Egressos de medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 

 Em situação de rua; 

 Em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiências. 

 

Objetivo: Oferecer proteção social preventiva de situações de risco e vulnerabilidade, organizada em 

grupos heterogêneos a partir de interesses, demandas e potencialidades dos usuários, de modo a 

garantir aquisições progressivas por meio do desenvolvimento de competências, propiciando 

vivências para o alcance da autonomia, do protagonismo e do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários.  

 

Funcionamento: O SCFV nesta modalidade deve buscar atender as necessidades das famílias do 

território onde está inserido, a fim de efetivar a interação e integração familiar. É desejável que os 

dias e horários de atendimento sejam definidos em conjunto com seus usuários e a comunidade, de 

modo a garantir que os turnos de funcionamento tenham 4 horas diárias de atendimento. O horário de 

entrada e saída dos usuários deverá ser definido de acordo com a demanda, a fim de favorecer a 

frequência na escola, no trabalho, em outras Políticas Públicas e no serviço. Durante o atendimento 

de quatro horas será oferecido café e almoço ou almoço e lanche. Em horários diferenciados será 

oferecido lanche aos usuários. Possui atividades regulares, com periodicidade definida de acordo 

com planejamento prévio de suas ações, de modo a responder às necessidades de seus usuários. 

 

Configuração do serviço: 

 

Trabalho Social: 

 

 Acolhida / Recepção;  

 Escuta;  

 Entrevistas e estudo social;  

 Orientação e encaminhamentos;  

 Visitas domiciliares;  

 Desenvolvimento de ações de convívio familiar e comunitário;  

 Realização de trabalho com famílias objetivando o fortalecimento do grupo familiar e de sua 

função protetiva;  

 Identificação e encaminhamento das famílias com perfil para inserção nos Programas de 

Transferência de Renda; 

 Mobilização da rede social de apoio;  

 Mobilização para a cidadania e  

 Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários. 

 

Trabalho Socioeducativo:  

 

 Desenvolvimento de ações e experiências que possibilitem a estimulação de potencialidades e 

ampliação do universo informacional e cultural;  

 Produção de informação e comunicação sobre defesa de direitos;  

 Desenvolvimento de ações e vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, por meio 

de princípios éticos de justiça e cidadania;  

 Desenvolvimento de ações de convivência grupal;  

 Mediação de conflitos por meio de diálogo, compartilhando outros modos de pensar e agir; 

 Experiências no processo de formação e intercâmbios com grupos de outras localidades;  

 Articulação com outras políticas a fim de ampliar o conhecimento sobre o mundo do trabalho;  
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 Investimento na orientação profissional como direito de cidadania e oportunidade de autonomia 

para inserção no mundo do trabalho. 

 

Aquisições Dos Usuários: 

 

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

 Ter acesso a ambiente acolhedor;  

 Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários;  

 Ter acesso a serviços, benefícios socioassistenciais e programas de transferência de renda, 

conforme necessidades;  

 Inserção e permanência na rede de ensino;  

 Receber ações pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios 

éticos de justiça e cidadania;  

 Conhecer seus direitos e como acessá-los;  

 Ter experiências para relacionar-se e conviver em grupo, administrar conflitos por meio do 

diálogo, compartilhando outros modos de pensar e agir;  

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

 Ter espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, acessibilidade, habitabilidade, 

salubridade, segurança e conforto;  

 Ter acesso à alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados a necessidades 

específicas e  

 Ter contribuído para superação das dificuldades de subsistência. 

 

Cadastro dos usuários :  A Organização deverá cadastrar e manter atualizado os dados dos usuários e 

suas famílias em instrumental próprio definido pela SMADS, como forma de acesso à identificação 

das suas necessidades, a produção de informações e a realização de acompanhamento do trabalho 

social, conforme preconiza a Política Nacional de Assistência Social, na perspectiva do SUAS, 

objetivando a construção de um sistema de informações com vistas à ampla divulgação dos 

beneficiários, contribuindo para o exercício da cidadania. 

 

6.2. INFORMAÇÕES DAS INSTALAÇÕES A SEREM UTILIZADAS 

 

Imóvel cedido (disponibilizado pela OSC) através de contrato de comodato, cuja regulamentação está 

contida nos artigos 579 a 585 do Código Civil.  

 

Localizado na Rua: Antônio Victor de Oliveira, Nº 6ª, Jardim Copacabana, São Paulo, SP. 

 

    
             Fachada do Imóvel                                           Cozinha e refeitório 
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    Banheiros masculino e feminino                                   Sala de atividades 

 

 Imóvel cedido (disponibilizado pela OSC “0S ESPERANÇA”) O imóvel possui 01 área coberta 

externa para atividades grupais 01 salão interno coberto com refeitório e cozinha, e espaço para 

realização de atividades, 03 salas individuais para realização de atividades, e 01 sala para equipe 

técnica e gestão, 02 banheiros, com Provisões Institucionais, Físicas e Materiais: 

 

 Alimentação;  

 Sala(s) de atendimento individualizado;  

 Sala(s) de atividades coletivas e comunitárias;  

 Instalações sanitárias adequadas;  

 Iluminação e ventilação adequadas;  

 Limpeza e conservação do espaço;  

 Acessibilidade em todos os ambientes;  

 Cozinha, despensa e refeitório;  

 Mobiliários compatíveis com o atendimento proposto;  

 Computador com configuração que comporte sistemas de dados e  

 Provedor de internet de banda larga;  

 Materiais socioeducativos, pedagógicos, culturais e esportivos;  

 Banco de dados da rede de serviços do território. 

 

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. 

 

A vinculação da ação a ser desenvolvida se dará conforme as orientações da Lei Orgânica de 

Assistência Social de 1993 (LOAS/1993), Política Nacional de Assistência Social de 2004 

(PNAS/2004), Tipificação Nacional de serviços Socioassistenciais, Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Portarias 46/ SMADS/2010, Portaria n.º 25/SMADS/2013 publicada no DOC de 

24 de agosto de 2013, Portaria nº 55/SMADS/2017 publicada no DOC de 24/10/2017, que se 

desenvolverá por intermédio da Proteção Social Básica (CRAS) em termo de colaboração com 

Proponente, bem como a articulação com Órgãos de Garantia de Direitos, explicitados nos diferentes 

segmentos da Legislação vigente voltada às crianças e adolescentes no serviço que busca assegurar o 

fortalecimento dos vínculos familiares e o convívio grupal, comunitário e social, por meio de ações 

articuladas em parceria com os demais serviços da rede socioassistencial, visando o desenvolvimento 

e fortalecimento dos usuários em sua autonomia e de e sua família. Esta proposta fundamenta-se em 

todas as normatizações vigentes e nos princípios e diretrizes da PNAS e concepção da Assistência 

Social como Política Pública de seguridade social, condição para o desenvolvimento social e 

centralidade na família.  
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SUAS - O SUAS organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social. A primeira 

é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de 

programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade 

socialsendo este segundo a modalidade do serviço em questão (Ccinter). O SUAS engloba também a 

oferta. A segunda é a Proteção Social Especial, destinada às famílias e aos indivíduos que já se 

encontram em situações de risco ou que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, 

maus-tratos, abuso sexual, drogadição. O SUAS engloba também a oferta de Benefícios 

Assistenciais, prestados de forma articulada aos serviços parcerizados, contribuindo para a superação 

de situações de risco ou violação. Também gerencia a vinculação de entidades e organizações de 

assistência social ao Sistema, mantendo atualizado o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações 

de Assistência Social e concedendo certificação a entidades beneficentes, quando é o caso. Este 

serviço se utilizará da rede socioassistencial e encaminhamentos para benefícios de transferência de 

renda de acordo com as demandas apresentadas pelos indivíduos usuários do serviço. A relação 

direta com as diretrizes estabelecidas no SUAS também está preconizada na medida em que se 

propõe a ser um serviçofortalecimento dos vínculos familiares e o convívio grupal, comunitário e 

social,  da proteção social básica de assistência social conveniado ao poder público e em consonância 

com as diretrizes do Gestor Municipal, na figura da SAS /SMADS, sob supervisão do CRAS / 

Supervisão Assistência Social/ SMADS. Durante todo o desenvolvimento do trabalho os casos 

atendidos/usuários serão referenciados no CRAS de Abrangência. Em casos específicos, em 

situações de atendimento as famílias poderá se utilizar da referência e contra referência do CRAS.  

 

Os usuários referenciados no serviço e as atividades devem ser compartilhados e acompanhados pelo 

gestor da parceria em SMADS, sendo este um técnico do CRAS.  Todos os funcionários do serviço 

devem estar orientados para compreender que o CRAS é a referência para o trabalho em rede. Assim, 

as parcerias para atividades e para encaminhamentos devem ser de conhecimento do técnico gestor 

da parceria e ponto focal para essa articulação e mediação, quando necessária. 

 

Protocolo de Gestão Integrada – O Protocolo estabelece procedimentos necessários para garantir a 

oferta prioritária de serviços socioassistenciais para as famílias do Programa Bolsa Família, do 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e do Benefício de Prestação Continuada, 

especialmente das que apresentam sinais de maior vulnerabilidade. Neste sentido, o Protocolo 

assume que o descumprimento de condicionalidades no PBF ou no PETI, assim como a não presença 

na escola para as crianças do BPC, constituem situações reveladoras do alto grau de vulnerabilidades 

das famílias e, portanto, orienta que especialmente estas sejam priorizadas no que se refere ao 

atendimento e acompanhamento pelos serviços. Mais do que isso, o Protocolo norteia o planejamento 

e a execução de ações orientadas pela perspectiva da Vigilância Social, uma vez que é a partir do 

processamento e análise das informações que será feita a identificação destas famílias, assim como 

sua localização no território, viabilizando a busca ativa e a inserção das mesmas nos serviços 

socioassistenciaisdo SUAS. 

 

A Comissão Intergestores Tripartite - CIT é um espaço de articulação entre os gestores (federal, 

estaduais e municipais), objetivando viabilizar a Política de Assistência Social, caracterizando-se 

como instância de negociação e pactuação quanto aos aspectos operacionais da gestão do Sistema 

Descentralizado e Participativo da Assistência Social. As denominadas Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB), têm caráter deliberativo no âmbito 

operacional na gestão da política. A CIT é constituída pelas três instâncias gestoras do sistema: a 

União, representada pela então Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), os estados, 

representados pelo FONSEAS e os municípios, representados pelo CONGEMAS. 

 

Benefícios de Transferência de Renda – Os usuários devem ser orientados sobre benefícios e 



                          

 

Sede: Rua Alvaro Adorno, Nº 16, Jardim Monte Azul, São Paulo, SP. 

www.oscesperanca.org.br / socialesperanca@gmail.com / 11-5851-6644 

programas destinados a este seguimento populacional. Aqueles identificados em perfil para 

programas e que ainda não são beneficiários, devem ser encaminhados para as unidades estatais 

(CREAS/CRAS) já devidamente orientados. O mesmo deve ocorrer nos casos de atualização 

cadastral no CadÚnico e outros programas municipais, estaduais ou federais. Chama especial atenção 

a nova diretriz de inclusão dos casos de BPC no CadÚnico. 

 

GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS, BENEFÍCIOS E TRANSFERÊNCIA DE RENDA. 

 

A implantação do Protocolo de Gestão Integrada é uma estratégia importante para o enfrentamento 

das vulnerabilidades sociais apresentadas pelas famílias em maior situação de risco social e pessoal. 

O Protocolo define o público prioritário da ação do CRAS na articulação com a rede socioassistencial 

conveniada, que são: as famílias beneficiárias do Programa Bolsa-Família que não estão cumprindo 

as condicionalidades; as famílias beneficiárias do Programa Bolsa-Família com crianças retiradas do 

Trabalho Infantil e as famílias cujos membros são beneficiários do Benefício de Prestação 

Continuada – BPC Idoso ou Deficiente. 

 

As informações acima tem como base o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Orientações 

Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes de junho/2009 e o PLASSP 2018-

2021. 

 

6.4. FORMA DE ACESSO DOS USUÁRIOS E CONTROLE DA DEMANDA OFERTADA 

 

A forma de acesso se dará pela demanda encaminhada e ou validada pelo CRAS de abrangência. A 

OSC Esperança poderá ainda realizar a inclusão de até 40% de usuários, através de busca ativa e 

demanda espontânea que sejam residentes do território desde que seja liberado e validado pelo gestor 

da parceria, sendo assim, deverá destinar 60% de sua capacidade de atendimento aos 

encaminhamentos realizados pelo CRAS de abrangência, conforme resolução CIT Nº 07/2009. 

 

A demanda que acessar diretamente o serviço através de: procura espontânea, pelo encaminhamento 

da rede socioassistencial e demais politicas públicas, por meio dos órgãos do sistema de garantia de 

direitos, poderão conforme citado acima realizar sua matricula no serviço, e em seguida, serão 

encaminhadas ao CRAS de abrangência para inclusão destes usuários no Cadúnico e obtenção de 

Identificação Social – NIS, para aqueles que ainda não o possuem. 

 

6.5. METODOLOGIA A SER DESENVOLVIDA NA ACOLHIDA E NO TRABALHO 

SOCIAL DE MODO A EVIDENCIAR AS ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO PARA ALCANCE 

DAS METAS. 

 

Os usuários referenciados no serviço devem, em primeira visita, serem apresentados aos espaços, 

grade de atividades (exposta em quadro de avisos) e equipe. No primeiro contato ou primeira escuta 

devem fazer cadastro no serviço, com detalhamento das situações de vulnerabilidade e risco, além de 

dados demográficos, benefícios, renda, etc., em conformidade com as diretrizes da SMADS para 

indicadores de monitoramento. 

 

Estes cadastros devem ser rotineiramente atualizados pelos profissionais do serviço, tanto com 

informações de frequência, como atendimentos realizados, encaminhamentos decorrentes e alteração 

nas situações de vulnerabilidade e risco. Essas informações devem ser coletadas pelos técnicos na 

ocasião das entrevistas individuais e/ou com familiares. As informações de frequência devem ser 

fornecidas pelos técnicos diariamente, cabendo ao gerente garantir lista atualizada dos usuários 

cadastrados para seu efetivo registro. 
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As ações de busca ativa servem ao propósito de referenciar usuários no serviço, garantindo uma 

frequência diária de acordo com a capacidade de atendimento parcerizada. Para garantir a frequência 

diária deve-se observar a presença dos usuários, quando ocorrer até 3 ausências o mesmo deve ser 

contatado para compreender as motivações, dependendo da situação deve ser considerada a 

necessidade de visita domiciliar e ainda que todo o esforço deve ser feito para mantê-lo no serviço, 

quando desligado deve ser registrado os motivos de desligamento.  

 

Cabe mencionar que os critérios de priorização de público servirão também como parâmetros para o 

estabelecimento de casos para acompanhamento técnico e elaboração de Plano de Desenvolvimento 

do Usuário (PDU), nos casos de atendimento individual ou familiar. 

 

Também está previsto entrevistas individuais aos usuários do serviço, sendo 7 por semana para cada 

técnico, totalizando cerca de 28 casos mensais por técnico, ou seja, 14 atendimentos por semana e 56 

por mês. Também estão pensadas 1 atendimento de retorno na semana por técnico, totalizando 2 na 

semana e 8 no mês. Deste modo, no trimestre todos os usuários que frequentam o serviço devem 

receber ao menos 2 atendimentos individuais. Trata-se de oportunidades de escuta qualificada dos 

usuários, suas necessidades e mapeamento de vínculos saudáveis, oportunizando orientações sobre 

seus direitos, acesso e atualização cadastral no CadÚnico e encaminhamento para outras políticas.  

 

A discussão de casos será semanal e terá como base as informações coletadas durante entrevistas 

individuais ou com familiares, visitas domiciliares, relatos dos técnicos especializados ou ainda casos 

encaminhados pelo CRAS. Nestes casos, devem ser elaborados Planos de Desenvolvimento dos 

Usuários-PDU, com vistas à superação das condições atuais de autonomia, sociabilidade e vínculos 

efetivos saudáveis. Dessas discussões devem ser estabelecidas as agendas de entrevistas/atendimento 

individuais e com familiares, bem como temas para serem tratados em rodas de conversas, ações 

comunitárias e assembleias com usuários.  

 

As oficinas desenvolvidas por técnicos especializados estão organizadas de forma a totalizar 20 horas 

semanais por turno. Trata-se da contratação de profissional para a realização de atividades de 

desenvolvimento de habilidades específicas, tais como ginástica, artesanato, corte e costura jogos 

interativos, design gráfico, entre outras. Em cada turno as atividades estão organizadas para durar 2 

horas, de forma simultânea, assim todos os usuários terão a mesma oportunidade. Das 8:30 às 10:30 

será ofertada uma atividades específica para um grupo e outra para outro grupo, e das 10:30 às 12:00 

a mesma oferta só que agora alternando o grupo. Todas dentro da perspectiva do convívio, não 

sendo, portanto, um fim em si mesmas, mas uma estratégia para promover atitudes, condutas, 

identidades, etc. com foco na sociabilidade e participação.  

 

As assembleias, como reuniões socioeducativas, devem ocorrer mensalmente, tendo como propósito 

de estabelecer combinados sobre relação com usuários, mediar conflitos, avaliar as ofertas (oficinas, 

rodas, atendimentos, visitas, etc.), colher sugestões de temas e atividades, entre outros assuntos 

afetos à boa gestão e organização dos espaços. Cabe mencionar que a sua realização servirá também 

para avaliação e planejamento das atividades ofertas pelo serviço pelos usuários, podendo convidar 

familiares. A participação deles garantirá maior adesão, compromisso com as atividades e com a 

manutenção dos espaços. Além de promover a integração e o aprendizado sobre participação social. 

Conhecimento necessário para engajá-los em fóruns, conselhos, e espaços de participação popular 

pelo segmento usuários. Essa participação em espaços externos de defesa de direitos deve ser 

estimulada, sendo reforçada com a divulgação, em mural informativo. 

 

As atividades externas estão previstas para serem mensais. Assim, estão pensadas visitas a espaços 
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públicos da comunidade uma vez por mês. Conforme diagnóstico existem recursos no território da 

subprefeitura e do distrito que devem ser articulados para serem visitados e utilizados pelos usuários, 

tais como clubes, fábricas de cultura, CEU’s, museus, subprefeitura, além de outros serviços 

socioassistenciais. Trata-se de oportunizar o conhecimento do território, conhecimento de políticas 

públicas, convívio comunitário, entre outros aspectos. Cabe destacar que a presente proposta aplica 

flexibilização na verba de material pedagógico, para atender a necessidade de contratação de 

transporte para os usuários para uma vez ao mês, viabilizando a realização das atividades externas.  

 

Atividades de manutenção dos espaços devem levar em conta a colaboração e sugestões dos usuários. 

Deve assim, ser objeto de atividades de oficinas e socioeducativas, como forma de dar identidade ao 

espaço, tornando cada vez mais acolhedor e organizado. Pequenos reparos devem ser feitos quando 

não houver atividades e usuários no espaço, sendo fora do horário de funcionamento ou quando 

estiverem em atividade externa.  

 

As atividades de alimentação devem garantir o equilíbrio nutricional preconizado pela  Portaria 

45/SMADS/2015, Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS “A 

alimentação aos usuários dos serviços socioassistenciais deve ser balanceada e oferecida em 

condições higiênico-sanitárias adequadas que atendam ao conceito de Segurança Alimentar e 

Nutricional, ou seja, com alimentos em quantidade e qualidade suficientes, respeitando a diversidade 

cultural, social e econômica”. Cabe à gestão do serviço e demais funcionários garantirem e manter as 

condições de organização, limpeza e de preservação dos alimentos. Segundo a referida portaria o 

“planejamento do cardápio deve ser mensal e contemplar hábitos sadios, preferências alimentares e 

necessidades nutricionais dos usuários, segundo a faixa etária, o tempo de permanência dos usuários 

em cada serviço, a frequência alimentar e demais diretrizes constantes desta Portaria”. 

 

Neste sentido é importante destacar que a presente proposta prevê o alinhamento da oferta de 

alimentação para os usuários que participam dos diferentes turnos ou de ambos. Ou seja, devem ser 

acolhidos na entrada de cada turno e ao final destes com alimentação. No turno inicial (turno 1) 

devem ser recebidos com lanche, depois será ofertado almoço entre os turno 1 e 2, para no final do 

turno 2, ofertar mais um lanche. 

 

Quadro dos eixos estruturantes e estruturadores 

 

 
 

Assim, entende-se por convívio o fortalecimento de vínculos afetivos, familiares e comunitários. As 

atividades orientadas por este eixo devem estimular o convívio social e familiar, sentimento de 

pertença, formação da identidade, construção de processos de sociabilidade, laços sociais, cidadania, 

entre outros. Devem, portanto, ser o principal foco das oficinas e atividades em grupo (como rodas de 

conversas, ações comunitárias e palestras). Segundo MDS, “São sete os sub eixos relacionados ao 

eixo convivência social, denominados capacidades sociais: capacidade de demonstrar emoção e ter 

autocontrole; capacidade de demonstrar cortesia; capacidade de comunicar-se; capacidade de 

desenvolver novas relações sociais; capacidade de encontrar soluções para os conflitos do grupo; 

capacidade de realizar tarefas em grupo; capacidade de promover e participar da convivência social 
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em família, grupos e território” (MDS, “PERGUNTAS FREQUENTES Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV)”, Abril 2016, p.14
1
). Neste sentido, cabe destacar que a 

convivência não é algo que acontece naturalmente, sem que seja explicitada intencionalidade no 

trabalho. Por isso, é preciso que os profissionais estejam capacitados para mapear os processos e 

efeitos daquilo que as vivências de subalternidade, exclusão, dependência e violência tornaram 

natural para quem vive e trazer novas referências mais saudáveis de afeto, sociabilidade, escolhas, 

condutas, etc. 

 

O “direito de ser”, apesar de nas diretrizes nacionais se referenciar em especial para a fase dos 

adolescentes, pode-se compreender para as demais, como o exercício dos direitos e deveres próprios 

da faixa etária, o respeito às diferenças, às experiências de vida, estimulo das capacidades de escolher 

e decidir, direito à comunicação, entre outros aspectos. É importante destacar aqui, que todos os 

profissionais do serviço devem compreender que nem os sujeitos nem seus familiares devem ser 

culpabilizados por negligência, abandono ou isolamento, estas são consequências das condições 

sociais. Portanto, devem ser estimuladas formas de ser e estar com base em informações sobre os 

direitos e deveres, tendo os amigos, os familiares e a comunidade como rede de sustentação afetiva, 

social, cultural e material. Ou seja, olhar de perto as relação entre os sujeitos identificando com quem 

podem contar em suas relações pessoais e de vizinhança, mas também relações que estabelecem com 

os serviços públicos e com diferentes segmentos sociais. Assim, as ações desenvolvidas devem 

estimular a construção de soluções e respostas coletivas. 

 

Daí, temos a “Participação” que enquanto princípio deve focar o estímulo à participação dos usuários 

como sujeitos de cidadania, estimulando o engajamento “dos usuários nos diversos espaços da vida 

pública, a começar pelo SCFV, passando pela família, comunidade escola, tendo em mente o seu 

desenvolvimento como sujeito de direitos e deveres. O eixo ‘participação’ tem como sub eixos: 

participação no serviço; participação no território; participação como cidadão; participação nas 

políticas públicas” (ibidem). Na presente proposta essas diretrizes são atendidas pelas atividades 

externas, assembleias com os usuários e ações comunitárias. 

 

Cabe aqui acrescentar um quarto eixo transversal, o território, entendido não como o lugar de 

“ausências e “carências”, mas como lugar de pertencimento que molda as identidades, as práticas 

culturais, os saberes compartilhados e o poder de intervir. Agir de forma preventiva é também 

articular as forças do território e fortalecer o público. Assim, os trabalhadores do serviço devem 

buscar conhecer as dinâmicas do território a partir das trajetórias de vida de seus usuários. As 

atividades externas visam o reconhecimento desses recursos no território, como oportunidades de 

acumular experiências coletivas e reconhecer espaços de fortalecimento de indivíduos e coletivos. Os 

usuários referenciados no serviço e as atividades devem ser compartilhados e acompanhados pelo 

gestor da parceria em SMADS, sendo este um técnico do CRAS.  

 

Todos os funcionários do serviço devem estar orientados para compreender que o CRAS é a 

referência para o trabalho em rede. Assim, as parcerias para atividades e para encaminhamentos 

devem ser de conhecimento do técnico gestor da parceria e ponto focal para essa articulação e 

mediação, quando necessária. 

 

Outro aspecto relevante para ser perseguido como princípio pelas atividades do serviço, sendo assim 

um eixo transversal, é a “Comunicação”, entendida como transparência, escuta diálogo e acesso à 

informação. Por isso, o serviço deve manter em local visível mural com informações relevantes, tais 

como seus objetivos, grade de atividades, quadro de funcionários, recursos executados pela parceria 

                                                 
1http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/perguntas_e_respostas/Pergun

tasFrequentesSCFV_03022016.pdf 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/perguntas_e_respostas/PerguntasFrequentesSCFV_03022016.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/perguntas_e_respostas/PerguntasFrequentesSCFV_03022016.pdf
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com o poder público, atividades culturais da comunidade, agenda de fóruns, conselhos, e outros 

espaços de participação cidadã, entre outros informes afetos aos interesses das crianças, adolescentes, 

jovens e idosos, bem como seus familiares. Isto também se vale para os atendimentos individuais e 

com familiares, e atividades em grupo (oficinas, rodas de conversas, etc.). Pois é importante que o 

profissional deixe claro o propósito, o diagnóstico da situação no atendimento e que pactue com eles 

os encaminhamentos. Também deve ser compreendido como uma habilidade a ser trabalhada com os 

usuários, a capacidade de comunicação de sentimentos, desejos, posições, conceitos, devem ser 

respeitosos das trajetórias e vivências de cada membro deste coletivo. A busca pelo consenso é um 

aprendizado importante para a vida em sociedade. 

 

O atendimento que será realizado, de forma que favoreça o diálogo, em um 

ambiente acolhedor que assegure sua privacidade, sua identidade, 

integridade e história de vida e com o cuidado para que o usuário não 

sofra nenhum tipo de discriminação. “Os SCFV com suas equipes devem 

constituir-se em referência dos usuários, como uma fonte de confiança e 

apoio para superar situações difíceis” (SMADS/Integral/UNESCO, 

PRODUTO 4: Relatório sistematizado do cenário encontrado e proposta 

de trabalho adequada às diretrizes da Política Nacional de Formação 

Permanente do Sistema Único de Assistência Social, contemplando a 

fundamentação teórica e intervenção metodológica, São Paulo, p.13). 

 

Os usuários devem ser orientados sobre seus benefícios e programas destinados aos ciclos de vida. 

Aqueles identificados em perfis para programas e que ainda não são beneficiários, devem ser 

encaminhados para as unidades estatais (CRAS) já devidamente orientados. O mesmo deve ocorrer 

nos casos de atualização cadastral no CadÚnico e outros programas municipais, estaduais ou 

federais. Chama especial atenção a nova diretriz de inclusão dos casos de BPC no CadÚnico, sendo o 

serviço um ator importante para o atendimento desta meta de ampliação da cobertura de seus 

usuários. Informações sobre documentação necessária, agendamento, local, etc. devem ser 

oportunizadas a todos os usuários e seus familiares.  

 

A rede socioassistencial e os programas de transferência de renda devem ser entendidos como 

direitos complementares. O que implica não somente oportunizar o acesso a serviços para casos 

particulares, mas visitas guiadas às essas unidades como forma de difusão de conhecimento sobre 

seus direitos. Assim, acredita-se investir tanto na gestão integrada de serviços de benefícios, como na 

capacidade de proteção e prevenção desses sujeitos junto aos seus amigos, familiares e vizinhos.  

 

Horário De Funcionamento: O SCFV nesta modalidade deve buscar atender as necessidades das 

famílias do território onde está inserido, a fim de efetivar a interação e integração familiar. É 

desejável que os dias e horários de atendimento sejam definidos em conjunto com seus usuários e a 

comunidade, de modo a garantir que os turnos de funcionamento tenham 4 horas diárias de 

atendimento. O horário de entrada e saída dos usuários deverá ser definido de acordo com a 

demanda, a fim de favorecer a frequência na escola, no trabalho, em outras Políticas Públicas e no 

serviço. Durante o atendimento de quatro horas será oferecido café e almoço ou almoço e lanche. Em 

horários diferenciados será oferecido lanche aos usuários. Possui atividades regulares, com 

periodicidade definida de acordo com planejamento prévio de suas ações, de modo a responder às 

necessidades de seus usuários. 

 

O serviço funciona com atendimento diário de segunda à sexta-feira, das 8:00 às 17:00, divididos em 

2 turnos de 4 horas cada, ofertando atividades socioeducativas e alimentação.  
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Cadastro dos usuários: A Organização deverá cadastrar e manter atualizado os dados dos usuários e 

suas famílias em instrumental próprio definido pela SMADS, como forma de acesso à identificação 

das suas necessidades, a produção de informações e a realização de acompanhamento do trabalho 

social, conforme preconiza a Política Nacional de Assistência Social, na perspectiva do SUAS, 

objetivando a construção de um sistema de informações com vistas à ampla divulgação dos 

beneficiários, contribuindo para o exercício da cidadania. 

 

Como já mencionado, é responsabilidade de todos os profissionais do serviço à atualização dos 

cadastros, das situações de vulnerabilidade e risco conforme vão se alterando pelo trabalho 

desenvolvido, dos PDU’s, Frequência nas atividades, entre outros aspectos considerando as variáveis 

de monitoramento estabelecidas pela portaria vigente. Isto implica no gerente em garantir os meios e 

as formas de registro diário.  

 

A metodologia do trabalho social deve estar em conformidade às diretrizes nacionais e municipais, 

desta forma as atividades do CCInter devem ser entendidas como meio para propiciar, estimular e 

fortalecer os princípios da “convivência”, “direito de ser” e “Participação”, bem como “território” e 

“comunicação”. Assim, devem aportar aos usuários os seguintes aspectos: Os encontros do SCFV 

são situações de convivência para diálogos e fazeres que constituem algumas dessas alternativas. 

Nessa direção, esses encontros são um espaço para promover: 

 

 Processos de valorização/reconhecimento: estratégia que considera as questões e os problemas do 

outro como procedentes e legítimos;  

 Escuta: estratégia que cria ambiência – segurança, interesse, etc. - para que os usuários relatem ou 

partilhem suas experiências;  

 Produção coletiva: estratégia que estimula à construção de relações horizontais – de igualdade -, a 

realização compartilhada, a colaboração;  

 Exercício de escolhas: estratégia que fomenta a responsabilidade e a reflexão sobre as motivações 

e interesses envolvidos no ato de escolher; 

 Tomada de decisão sobre a própria vida e de seu grupo: estratégia que desenvolve a capacidade de 

responsabilizar-se, de negociar, de compor, de rever e de assumir uma escolha;  

 Diálogo para a resolução de conflitos e divergências: estratégia que favorece o aprendizado e o 

exercício de um conjunto de habilidades e capacidades de compartilhamento e engajamento nos 

processos resolutivos ou restaurativos;  

 Reconhecimento de limites e possibilidades das situações vividas: estratégia que objetiva analisar 

as situações vividas e explorar variações de escolha, de interesse, de conduta, de atitude, de 

entendimento do outro; 

 Experiências de escolha e decisão coletivas: estratégia que cria e induz atitudes mais cooperativas 

a partir da análise da situação, explicitação de desejos, medos e interesses; negociação, composição, 

revisão de posicionamentos e capacidade de adiar realizações individuais;  

 Aprendizado e ensino de forma igualitária: estratégia que permite construir, nas relações, lugares 

de autoridade para determinadas questões, desconstruindo a perspectiva de autoridade por hierarquias 

previamente definidas;  

 Reconhecimento e nomeação das emoções nas situações vividas: estratégia que permite aprender 

e ter domínio sobre os sentimentos e afetações, de modo a enfrentar situações que disparam 

sentimentos intensos e negativos em indivíduos ou grupos; 

 Reconhecimento e admiração da diferença: estratégia que permite exercitar situações protegidas 

em que as desigualdades e diversidades podem ser analisadas e problematizadas, permitindo que 

características, condições e escolhas sejam tomadas em sua raiz de diferença e não a partir de um 

juízo de valor hegemônico.  
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Os encontros dos grupos do SCFV devem criar oportunidades para que os usuários vivenciem as 

experiências anteriormente mencionadas. Isso pode ser efetivado mediante variadas ações. Entre elas, 

as oficinas, que consistem na realização de atividades de esporte, lazer, arte e cultura no âmbito do 

grupo do SCFV. Essas atividades podem ser resultado, inclusive, de articulações intersetoriais no 

âmbito municipal. Porém, vale destacar que as oficinas, bem como as palestras e as confraternizações 

eventuais, por si só, não constituem o SCFV, são estratégias para tornar os encontros dos grupos 

atrativos e, com isso, dialogar com o planejamento do percurso, os temas transversais e os objetivos a 

serem alcançados nos grupos (MDS/SNAS, CADERNO DE ORIENTAÇÕES Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Articulação 

necessária na Proteção Social Básica, 2016, p.15-16) 
2
. 

 

É com base nisto que a presente proposta organiza as atividades em diárias/semanais e mensais. Este 

quadro servirá de referência para a composição das grades de atividades e elaboração da GRAS. 

Deste resultam quadro de atividades que sugerem as ofertas de oficinas, rodas de conversas, 

palestras, ações comunitárias, atendimento individual, atendimento com familiares, assembleias e 

atividades externas. As grades de atividades propostas contemplam as dimensões: trabalho com 

usuários, trabalho com famílias, trabalho com o território e trabalho com os profissionais. 

 

As atividades semanais organizam as atividades contínuas, diárias. Estão primeiramente relacionadas 

ao trabalho técnico com escuta, entrevista e desenvolvimento do PDU, que resultam também em 

atividades de planejamento, articulação para encaminhamentos, agendamentos, registro e discussão 

de casos. Também envolvem as atividades socioeducativas organizadas equacionando as atividades 

em oficinas com técnicos especializados, atividades coletivas como rodas de conversas sobre temas 

pertinentes ao grupo e atividades coletivas que podem contar com parceiros do território para 

palestras e difusão de informações sobre as políticas públicas.  

 

As atividades mensais com os usuários visam ampliar o conhecimento e vivência nos serviços 

públicos do território, por isso estão também organizadas em atividades externas com visita a 

recursos do território, bem como ações comunitárias com foco na prevenção e também difusão de 

outros serviços de interesse público.  

 

Por fim, são atividades mensais a realização de assembleias para mediação de conflitos, 

estabelecimento de regras de convivência e avaliação da atuação do serviço pelos usuários. Também 

as paradas pedagógicas são oportunidades mensais de troca de conhecimento, informações sobre os 

usuários, seus familiares e comunidade, alinhamento de procedimentos, capacitação ou ações 

formativas, planejamento, monitoramento de resultados e avaliação da adesão ao serviço, entre 

outros aspectos.  

Para garantir a qualidade do trabalho técnico foi pensado momento semanal para planejamento e 

organização pelos técnicos de nível superior em parceria com o gerente. Também uma escala de 

entrevistas individuais entre psicólogo e assistente social, de forma equilibrada. Assim, as atividades 

da semana anterior podem ser avaliadas, casos discutidos em profundidade para o efetivo 

encaminhamento, atualizados os PDU’s e Prontuários, agendados atendimentos individuais ou com 

familiares, entre outros aspectos. Quando os técnicos não estiverem em atendimento individual, 

familiar, ou na condução de rodas de conversas, devem dedicar-se a articulação de 

encaminhamentos, de palestrantes e pesquisa sobre os temas selecionados para as atividades 

socioeducativas semanais com usuários ou para as rodas mensais com familiares e usuários, bem 

como assembleia mensal com usuários. Devem preparar os materiais que serão utilizados, 

instrumentais de registro das atividades (lista de presença, registro fotográfico, etc.), atualizar e 

garantir a organização dos prontuários, bem como auxiliar o gerente nas atividades de representação 

                                                 
2http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/cartilha_paif_2511.pdf 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/cartilha_paif_2511.pdf
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em fóruns ou ações formativas de supervisão coletiva ou de Educação Permanente no território.  

 

Com relação à oferta de lanches, a presente proposta leva em consideração a equidade para os 

participantes nos turnos: 1 (das 8:00-12:00) e 2 (13:00-17:00), oferecendo lanche para a recepção dos 

usuários, depois uma refeição (almoço) entre os turnos e, por fim, um lanche para o encerramento da 

atividade. Isto, considerando as diretrizes nutricionais municipais de SMADS, e as condições 

vulneráveis dos idosos atendidos. Atuando desta forma para adoção de hábitos alimentares e valores 

nutricionais adequados à faixa etária. 

 

6.6. FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Todas as atividades realizadas pelo/no serviço (oficinas socioeducativa, entrevista individual, 

atendimento domiciliar, atividade externa, rodas de conversas, ações comunitárias e assembleias) 

devem ter registro diário e sistemático com base na lista de usuários cadastrados. Também devem 

registrar com fotografias e lista de presença as atividades desenvolvidas, complementados com 

relatórios técnicos, relatórios de oficinas e cópia de relatórios de visita in loco pelo gestor da 

parceria. 

 

Os instrumentais de registro devem contemplar também o planejamento das oficinas deixando claros 

os objetivos estabelecidos (geral e específicos), resultados esperados em termos de convívio, 

autonomia e sociabilidade, material necessário para seu desenvolvimento e formas de avaliação dos 

usuários (autoavaliação e/ou avaliação pelo profissional). 

 

Recomenda-se o registro durante ou logo após as atividades colaborando para a organização da 

informação e para a gestão do serviço, assim como para dar visibilidade aos resultados e metas 

alcançadas. Esses resultados devem ser apresentados mensalmente, em mural, em espaço visível, 

para todos os usuários. Sendo Também objeto de discussão em atividades de planejamento mensal e 

para assembleias com usuários. É também importante a divulgação mensal das informações de 

prestação de contas financeira, deixando explicito os recursos oriundos da parceria com SMADS. 

 

Os instrumentais devem seguir os modelos estabelecidos por SMADS, mais especificamente: 

 

Organização de prontuários e instrumentais  

 

O Prontuário é uma ferramenta essencial para o acompanhamento e identificação dos usuários e deve 

agrupar os instrumentais contendo os registros de identificação e histórico do acompanhamento dos 

atendidos. Arquivo obrigatório de acesso à equipe de trabalho, técnico do CRAS, gestor da parceria e 

eventuais auditorias de ordem interna e externa.  

 

Deve conter os seguintes instrumentais:  

 

• Ficha Inscrição/Matrícula/Desligamento: [...]  

• Plano de Desenvolvimento do Usuário (PDU) [...]  

• Ficha de Registro de Atividades em Grupo/Lista de Presença. [...]  

• Ficha de Visita Domiciliar [...]  

• Folha de Prosseguimento [...]  

• Controle de Frequência. 

 

É oportuno ressaltar 3 outras estratégias para monitoramento e avaliação já mencionadas: as 

assembleias com usuários, parada técnica e planejamento semanal. O primeiro foca a escuta e 
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sugestões pelos usuários, provendo a construção de respostas coletivas. A segunda foca a capacitação 

dos profissionais, o mapeamento das dificuldades e soluções de gestão e técnicas para sua superação, 

o monitoramento dos resultados nos indicadores qualitativos e quantitativos, definição de grade de 

atividades, estabelecimento de demandas e fortalecimento de parceiros no/do território, entre outros. 

Por fim, as atividades semanais de planejamento e avaliação técnica, são oportunidades de focar e 

alinhar os procedimentos e atuação nos casos em acompanhamento. Os resultados devem estar 

devidamente registrados no PDU, que devem ser atualizados até o desligamento ou encerramento do 

PDU. Cada uma possibilita formas diversas de compreender os desafios, as potencialidades e 

soluções desse coletivo de usuários, seus familiares e profissionais. 

 

6.7. DEMONSTRAÇÃO DE METODOLOGIA DO TRABALHO SOCIAL COM 

FAMÍLIAS  

 

No trabalho com famílias duas estratégias estão pensadas, uma com foco na confraternização e 

orientações sobre prevenção e direitos, a outra com entrevistas. Para tal, está prevista a oferta de 2 

entrevistas com usuários e seus familiares por semana, conforme casos identificados ao longo do 

mês, sendo totalizado 9 casos por mês e no semestre a totalidade dos usuários do serviço receberão 

acompanhamento familiar. Ao longo do mês, uma das rodas de conversas deve estar focada em 

palestra sobre direitos e orientações sobre programas e benefícios socioasistenciais, bem como de 

outras políticas públicas, sendo convidados os familiares dos usuários. Para tal, deve haver o 

estabelecimento de parceria com atores do território, tais como UBS, Subprefeitura, SAS, CRAS, 

CREAS e outros serviços socioassisteciais.  

 

O objetivo central é o fortalecimento de vínculos afetivos com as famílias usuárias:  

 

 Por meio da discussão de temas de interesse das famílias e avaliando continuamente o trabalho 

realizado pelo serviço; 

 Por meio de acolhida e escuta; recepção, atendimento individual, visitas domiciliares, reuniões 

socioeducativas com as famílias, reconhecimento dos recursos do território e apropriação dos 

mesmos pelas famílias; 

 Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos; 

 Fortalecimento da função protetiva da família; 

 Identificação e encaminhamento das famílias que possuem perfil para inserção em programas de 

transferências de renda; 

 Trabalho que assegure a convivência familiar e comunitária; 

 Orientação para acesso à documentação pessoal; 

 Articulação com os serviços de outras políticas públicas, articulação interinstitucional com os 

demais órgãos do sistema de direitos; 

 Referência e contra referência; 

 Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários; 

 Visitas domiciliares; 

 Avaliação. 

 

Considerando a família como primeiro e mais importante polo formador dos indivíduos e base 

estrutural da vida comunitária e social, nesta dimensão utilizaremos técnicas de intervenção voltadas 

para o fortalecimento e manutenção das relações, dos laços e dos vínculos familiares e sociais. Como 

resultado, pretende-se a ampliação do conhecimento social das famílias viabilizando vínculos de 

confiança, de reciprocidade e solidariedade com o fortalecimento do contexto sócio comunitário e 

promoção do desenvolvimento local considerando que famílias fortalecidas em suas relações 

domésticas e comunitárias e promoção do desenvolvimento local considerando que famílias 
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fortalecidas em suas relações domésticas e comunitárias estão mais bem preparadas para desfrutar de 

seus direitos básicos, o objetivo desta dimensão e promover a noção de direitos e deveres. 

 

As ações previstas visam sensibilizar as famílias para a utilização e a participação nos equipamentos 

e órgãos que promovem acesso aos serviços viabilizando a inclusão social e a cidadania plena 

(parâmetros das ações socioeducativas). Com base nestes preceitos o serviço deverá possibilitar o 

desenvolvimento de autonomia individual de cada família, propiciará e fortalecerá o convívio ou 

vivência familiar e garantirá o acesso às redes setoriais e socioassistenciais, desenvolvendo as 

seguintes atividades: 

 

Escuta especializada: atendimento individual realizado por agendamento ou busca espontânea de 

vulnerabilidade, informação de direitos, fortalecimento de vínculos familiares e possíveis 

encaminhamentos ao CRAS ou a outros serviços da rede pública. 

 

Reuniões socioeducativas: As atividades de trabalho social coletivas serão realizadas com as famílias 

usuárias com o objetivo de fortalecer os vínculos afetivos e solidários, por meio da discussão de 

temas de interesse, apresentação e avaliação dos trabalhos realizados com as crianças e adolescentes. 

 

Visitas domiciliares: Tem por objetivo aprimorar a qualidade de atendimento prestado, partindo da 

premissa da abordagem respeitosa, escuta atenta e sigilosa das situações relatadas, tais visitas serão 

feitas pela equipe técnica do serviço; 

 

Palestras: Para pais e responsáveis esclarecendo e informando sobre temas de politicas públicas e 

suas formas de acesso, bem como temas relacionados com o cotidiano das famílias.  

 

Eventos festivos: Atividade que tem como tema central realçar os vínculos afetivos familiares e o 

resgate da autoestima, através da apresentação da produção cultural dos atendidos valorizando seus 

trabalhos, proporcionando experiências que potencializem seus saberes e aptidões, além de ser um 

canal de estreitamento de laços entre serviço – famílias – comunidade. 

 

O Ccinter irá trabalhar em conjunto ao CRAS através de parceria em acompanhamento e 

encaminhamentos aos usuários e suas famílias. 

 

6.8. DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO E CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO 

COM SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL LOCAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

SETORIAIS, NO ÂMBITO TERRITORIAL. 

 

O serviço 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. 

 

O território está compreendido como lugar privilegiado de ampliação da proteção social e da defesa 

de direitos. Sendo assim, deve ser parte das atividades externas, das ações comunitárias, tema de 

discussão de rodas, oficinas, assembleias, entre outros. A rede de serviços públicos identificado no 

diagnóstico socioterritorial deve servir de fonte inicial das ações de articulação do trabalho em rede, 

que deve, com o tempo, expandir considerando outras iniciativas locais e comunitárias. 

 

A articulação na rede sócio assistencial se traduz por meio de conexões entre as unidades do SUAS 

para que, de forma complementar e continuada, possam atender às demandas específicas dos 

indivíduos e suas famílias, contemplando o atendimento integrado, evitando a fragmentação e ou a 
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sobreposição das ações.  A adoção de fluxos deve subsidiar a prática cotidiana de encaminhamentos 

e relacionamento entre as unidades do SUAS no acompanhamento as famílias e indivíduos. Para 

potencializar os efeitos dessa articulação o Ccinter estabelecerá um fluxograma para auxiliar o 

relacionamento entre os serviços, de maneira a criar diversas estratégias, entre elas, reuniões, 

capacitações, eventos, palestras, fóruns, enfim qualquer instrumento que exija integração entre as 

equipes que atuam na rede de apoio. 

 

Raio-X SMADS - Dezembro/2020 

 

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), com 1.225 

convênios oferta 218.253 vagas registrando assim uma das maiores redes de serviços 

socioassistenciais da América Latina. 

Orçamento mensal da rede parceira: R$ 87.641.681,34 

 

Serviços na Cidade da rede direta 

 

 54 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); 

 30 Centros de Referência de Assistência Social (CREAS); 

 6 Centros POP; 

 1 Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS). 

 

Serviços na Cidade da rede parceira destinados à: 

 

Crianças, Adolescentes e Jovens: 

 125 Serviços de Acolhimento Institucional / 1.985 vagas; 

 2 Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças de 0 a 6 anos / 40 vagas; 

 6 Serviços de Acolhimento Institucional para criança e adolescente – Apoio Central de 

Vagas / 100 vagas 

 7 Repúblicas Jovem / 78 vagas; 

 6 Casas Lares / 110 vagas; 

 54 Serviços de Medidas Socioeducativas em meio aberto / 4.395 vagas; 

 23 Serviços de Proteção Social à Criança e Adolescente Vítimas de violência, abuso e 

exploração sexual e suas famílias / 2.070 vagas; 

 

 56 Centros de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos 

(CEDESP) / 11.140 vagas; 
 43 SCFV - Centros para Juventude (CJ) / 4.530 vagas; 

 463 SCFV - Centros para Crianças e Adolescentes (CCA) / 67.980 vagas; 

 1 Restaurante Escola / 60 vagas; 

 Municipalizados: 

 5 SCFV - Circo Social / 2.100 vagas 

 

Mulheres: 

 

 8 Centros de Acolhida Especial para Mulheres em Situação de Rua / 726 vagas; 

 2 Centro de Acolhida Especial para Mulheres Transexuais / 60 vagas; 

 5 Centros de Acolhida Especial para Mulheres em Situação de Violência / 100 vagas; 

 1 Centro de Acolhida para Gestante, Mães e bebês / 50 vagas; 

 15 Centros de defesa e de Convivência da Mulher (CDCM) / 1.610 vagas; 
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Idosos: 

 

 10 Centros de Acolhida Especiais para Idosos em situação de rua/ 1.319 vagas; 

 14 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) / 510 vagas; 

 16 Centros Dia para Idosos / 480 vagas; 

 1 Serviço de Alimentação Domiciliar para a pessoa idosa / 180 vagas 

 88 SCFV - Núcleos de Convivência de Idoso / 12.210 vagas; 

 1 Centro de Referência da Cidadania do idoso / 400 vagas; 

 

À família: 

 

 30 Núcleos de Proteção Jurídico-Social e Apoio Psicológico (NPJ) / 3.780 vagas; 

 7 Centros de Acolhida Especial para famílias em situação de rua / 754 vagas; 

 57 Serviços de Assistência Social a Família e Proteção Social Básica (SASF) / 57.000 

famílias; 

 17 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Modalidade Centro de 

Convivência Intergeracional - CCINTER / 4.320 

 3 Família Acolhedora – 90 vagas 

 

Às pessoas com deficiência: 

 

 35 Núcleos de Apoio à Pessoa Com Deficiência (criança, jovem e adulto) / 2.680 vagas; 

 2 Núcleo de Apoio à Pessoa com Deficiência (0 a 6 anos) / 100 vagas; 

 12 Serviços de Acolhimento Institucional para Jovens, Adolescentes e Adultos com 

Deficiência – Residência Inclusiva / 229 vagas; 

 

População em situação de rua: 

 

 21 Serviços de Abordagem / 10.130 vagas (adultos e crianças); 

 1 Serviço de Abordagem Social para apoio à CAPE 

 61 Centros de Acolhida para população em situação de rua (16h, 24h e Boracea) / 20.122 

vagas; 

 2 Centros de Acolhida Especial para Convalescentes / 93 vagas; 

 4 Repúblicas para Adultos / 195 vagas; 

 1 Centro de Acolhida para Catadores / 55 vagas; 

 1 Centro de Acolhida com Inserção Produtiva 24h / 200 vagas; 

 1 Bagageiro; 

 11 Núcleos de Convivência para Adultos em situação de rua / 3.672 vagas; 

 2 Projetos Especiais Autonomia em Foco / 300 vagas; 

 2 Serviço de Inclusão Social e Produtiva / 200 vagas; 

 

OBS 1: Há outros serviços de Acolhimento voltados à população de rua, mas estes foram agrupados 

pelo seu segmento neste relatório, a saber: Mulheres em situação de rua, Idosos em situação de Rua, 

Famílias em situação de rua, bem como crianças, adolescentes e jovens. 

OBS 2: Há modalidades agrupadas na contagem do Centro de Acolhida 24h, a saber: Imigrantes, 

Centro Temporário de Acolhimento – CTA e Atendes. 

 

Outros: 

 

 1 Centro de Referência da Diversidade / 1.000 vagas; 
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 2 Serviços de Abordagem às pessoas na rua usuárias de substâncias psicoativas/ 1.100 vagas. 

 

Fonte: CGPAR/Relação de Convênios/Dezembro 2020 

Elaboração: SMAGI/COVS 

 

Saúde no Território 

 

Para melhor compreender as possibilidades de trabalho em rede, entende-se oportuno considerar os 

serviços de saúde do território. 

 

Jardim Ângela 

 

 AMA/UBS INTEGRADA JARDIM CAPELA R. BARAO DE PAIVA MANSO, 200 - JD 

CAPELA CEP: - Fone: 04960-110 5517-0226 / 5899-9652. 

 

 AMA/UBS INTEGRADA PARQUE NOVO SANTO AMARO R. PORTA DO PRADO, 18 - PQ 

NOVO STO AMARO CEP: - Fone: 05874-130 5831-1448. 

 

 CAPS ADULTO II M'BOI MIRIM R. ERNESTO PASQUALUCCI, 52 - JD DIONISIO CEP: - 

Fone: 04935-050 5833-5690 / 5833-5659  

 

CEO II VERA CRUZ-M BOI MIRIM AV. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, 379 - JARDIM 

VERA CRUZ CEP: - Fone: 04962-000 5898-5900. 

 

CER IV M'BOI MIRIM AV. ALEXANDRINA MALISANO DE LIMA, 601 - JARDIM 

HERCULANO CEP: - Fone: 04920-000 5832-2200. 

 

HOSP MUN M BOI MIRIM - DR MOYSES DEUSTSCH ESTRADA M BOI MIRIM, 5203 - 

JARDIM ANGELA CEP: - Fone: 04948-970 5832-2500 / 3285-1184  

 

HOSPITAL DIA DA REDE HORA CERTA - M'BOI MIRIM II AV. DOS FUNCIONARIOS 

PUBLICOS, 379 - JARDIM VERA CRUZ CEP: - Fone: 04962-000 5898-5900 / 5898-5902. 

 

UBS ALTO DA RIVIERA AV. PROF. MÁRIO MAZAGAO, 194 - ALTO DA RIVIERA CEP: - 

Fone: 04929-080 5833-9952 / 5898-5757.  

 

UBS CHÁCARA SANTA MARIA R. CICLADES, 250 - CHÁCARA SANTA MARIA CEP: - 

Fone: 05876-040 5180-6060 / 5833-5262. 

 

UBS CIDADE IPAVA AV. TAQUANDAVA, 31 - CIDADE IPAVA CEP: - Fone: 04950-000 5898-

5300 / 5899-7497. 

 

UBS HORIZONTE AZUL R. ALBERGATI CAPACELLI, 2200 - HORIZONTE AZUL CEP: - 

Fone: 04963-000 5517-3860 / 5517-3469.  

 

UBS JARDIM ARACATI R. FANCISCO HOMEM DEL REI, 87 - JD ARACATI CEP: - Fone: 

04949-070 5896-1139 / 5896-1027. 

UBS JARDIM CAIÇARA R. SERAFIM ALVARES, 46 - JD CAIÇARA CEP: - Fone: 05871-370 

5833-4375 / 5833-4375. 
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UBS JARDIM COIMBRA ESTRADA DO M'BOI MIRIM, 3301 - JD COIMBRA CEP: - Fone: 

04905-023 5898-5454 / 5892-2327.  

 

UBS JARDIM GUARUJÁ R. JOÃO DE ALMADA, 25 - JD GUARUJA CEP: - Fone: 05875-300 

5873-5089 / 5874-4499.  

 

UBS JARDIM HERCULANO R. INACIO LIMAS, 11 - JD HERCULANO CEP: - Fone: 04920-050 

5832-6643 / 5833-9946.  

 

UBS JARDIM NAKAMURA R. MANUEL VITOR DE JESUS, 811 - JD NAKAMURA CEP: - 

Fone: 04942-100 5898-5555 / 5831-0892. 

 

 UBS JARDIM PARANAPANEMA R. PIETRO DA MILANO, 100 - VL SANTO AMARO CEP: - 

Fone: 05875-360 5833-4282.  

 

UBS JARDIM SANTA MARGARIDA R. CAPAO REDONDO, 175 - PQ SANTO AMARO CEP: - 

Fone: 04931-100 5892-5799.  

 

UBS PARQUE DO LAGO ESTRADA DA BARONESA, 1000 - PQ DO LAGO CEP: - Fone: 

04944-000 5517-0045 / 5895-5816.  

 

UBS SANTA LÚCIA R. CARMELO CALI, 26 - VL SANTA LÚCIA CEP: - Fone: 04940-070 

5898-5400 / 5831-6291.  

 

UBS VERA CRUZ - DR FERNANDO PROENCA DE GOUVEA AV. FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS (REF.:R.PABLO BRUNA), 379 - JD VERA CRUZ CEP: - Fone: 04962-000 5899-

9336. 

 

 UBS VILA CALU ESTRADA DO M'BOI MIRIM, 10416 - VL CALU CEP: - Fone: 04948-030 

5895-8117 / 5832-5700. 

 

UPA JARDIM ANGELA ESTRADA GUAVIRITUBA, 49 - VL SANTA LÚCIA CEP: - Fone: 

04937-000 5831-5665. 

 

 UPA VERA CRUZ AV. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, 379 - VILA DO SOL. 

 

A articulação será feita na rede socioassistencial, e nos serviços afins e complementares disponíveis 

no território e com a rede de outras políticas públicas como estratégia de articulação de forças de 

proteção e defesa de direitos da criança/adolescente. Para tanto, deve ser levado em conta à 

possibilidade e a necessidade de articulação não apenas com os serviços do Distrito, mas também 

com a rede disponível na cidade, aumentando assim as ofertas de atendimento na rede pública e/ou 

privada. 

 

A vinculação com as ações desenvolvida com a rede sócio assistencial e com as orientações da 

PLAS-SP será desenvolvida através das articulações junto à rede sócio assistencial, estas serão 

construídas de acordo com o fluxo de referência e contra referência da demanda. 

Além das informações que já foram levantandas, iremos realizar busca ativa no território com a 

finalidade de apresentar o serviço para a comunidade para que todos tenham conhecimento do que é 

o CCINTER, além de que tentar criar e formar um vínculo com os equipamentos do território. Essa 

formação de vínculo será iniciada com visitas institucionais presenciais quando possível, ou de forma 
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virtual pensando na atual situação que o Mundo vivencia com a COVID-19. 

 

6.9. DETALHAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS NA GESTÃO DO SERVIÇO 

TENDO COMO REFERÊNCIA O QUADRO DE RECURSOS HUMANOS ESTABELECIDO 

NA PORTARIA 46/SMADS/2010, QUANTO A PROFISSIONAIS E SUAS QUANTIDADES. 

 

Cargos Carga Horária Quantidade 

Gerente de Serviço II 40 Horas 01 

Técnico Assistente Social 30 Horas 01 

Técnico Psicólogo 40 Horas 01 

Técnico Especializado I 20 Horas 04 

Cozinheira 40 Horas 01 

Agente Operacional Limpeza 40 Horas 01 

Agente Operacional Cozinha 40 Horas 01 

SUBTOTAL 10 

 

Conforme estabelecido em Portaria 46/SMADS/2010 e Norma Técnica dos Serviços 

Socioassistenciais de Proteção Especial (2012). 

 

Cada profissional tem perfil adequado para a função que irá desempenhar o que promove o bom 

desempenho individual de cada função, visando o alcance do objetivo maior que é a proteção social e 

os cuidados/atenções às jovens acolhidos, prestando um serviço socioassistencial de qualidade, o 

qual é ofertado por meio de ações, oficinas e atividades socioeducativas e do trabalho social com as 

famílias, visando o fortalecimento de vínculos familiares e convivência comunitários. Logo, a 

distribuição de cada profissional para a operacionalização e gestão do serviço está interligada ao 

projeto político pedagógico da metodologia dessa proposta de trabalho, bem como, vinculada às 

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

 

6.9.1. ESPECIFICAR NO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS A FORMAÇÃO DE CADA 

PROFISSIONAL, BEM COMO, A CARGA HORÁRIA, HABILIDADES, ATRIBUIÇÕES E 

COMPETÊNCIAS. 

 

Cargo: Gerente de Serviço Il 

Quantidade: 01 

Carga Horária: 40 Horas Semanais 

Quantidade: 01 

Formação e Perfil Desejado 

Escolaridade de nível superior preferencialmente com experiência de atuação e/ou gestão em 

programas, projetos ou serviços socioassistenciais, com prioridade no âmbito da Política da 

Assistência Social. 

Atribuições e Competências 

Elaborar o planejamento semestral e mensal em conjunto com a equipe técnica levando em conta a 

legislação vigente, as diretrizes técnico-operacionais da SMADS, as necessidades dos usuários do 

serviço e o mapeamento do território; Elaborar cronograma de atividades em conjunto com a equipe 

técnica; Divulgar na comunidade o funcionamento do serviço como equipamento público da política 

de assistência social referenciado ao CRAS; Gerenciar o quadro de profissionais e contratação de 

oficineiros, realizando desde o processo seletivo à avaliação sistemática de desempenho, de modo a 

atender aos requisitos da proposta do serviço, compartilhando informações com o técnico do CRAS, 

supervisor do serviço, conforme orienta a legislação em vigor; Coordenar e acompanhar as atividades 

dos oficineiros, estabelecendo dinâmica de trabalho e troca de informações sobre as oficinas 
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ofertadas, a adesão e avaliação dos usuários; Propiciar condições para a execução das atividades 

programadas para os usuários, por meio da administração de equipamentos e materiais necessários ao 

desenvolvimento das atividades, mediando junto à organização conveniada a contrapartida 

necessária; Manter e desenvolver articulação com CRAS, CREAS e demais serviços da rede 

socioassistencial, visando à qualificação dos encaminhamentos; Acompanhar e monitorar os 

processos de trabalho com os usuários, conforme planejado; Encaminhar os usuários e suas famílias 

ao CRAS para cadastramento nos bancos de dados de âmbitos federal, estadual e municipal, para 

inclusão em programas de transferência de renda e outros benefícios socioassistenciais; Coordenar a 

realização do mapeamento da sua área de atuação, em conjunto com a equipe, identificando recursos 

disponíveis e promover articulações e parcerias com as redes sociais do território; Propiciar 

condições para atualização mensal dos sistemas de controle de dados do serviço, informatizados ou 

manuais, adotados pela SMADS, bem como os decorrentes das normas expedidas pela União e pelo 

Governo do Estado de São Paulo; Responsabilizar-se pela gestão operacional e administrativa, 

adotando os instrumentais de controle técnico e financeiro e demais instrumentos de 

acompanhamento, monitoramento e avaliação, estabelecidos por SMADS; Garantir o 

acompanhamento sistemático dos usuários, beneficiários ou não do BPC, com necessidade de 

proteção social básica no domicílio, através da elaboração do Plano de Desenvolvimento do Usuário 

– PDU e da articulação com o CRAS, CREAS e rede intersetorial, de acordo com a necessidade; 

Monitorar a realização de visitas domiciliares a partir das listagens encaminhadas pelo CRAS e a 

realização do Plano de Ação estabelecido para o trabalho; Assegurar o fornecimento de lanche e 

alimentação para os usuários nas atividades grupais, de acordo com as orientações estabelecidas por 

SMADS; Realizar avaliação trimestral e anual do atendimento aos usuários acompanhados pelo 

serviço, conforme indicadores de avaliação, em conjunto com o técnico do CRAS, gestor da parceria; 

Receber e avaliar sugestões e demandas dos usuários sobre as atividades do serviço; Coordenar 

reuniões de avaliação de atividades em conjunto com a equipe técnica para manutenção ou 

redirecionamento delas; Emitir relatórios, quando solicitado, e garantir o envio mensal de dados 

sobre as atividades desenvolvidas com os usuários atendidos, conforme instrumental específico; 

Encaminhar a DEMES e o relatório mensal das ações desenvolvidas para o gestor da parceria. 

Apresentar mensalmente os comprovantes fiscais de prestação de contas e os instrumentais; 

Participar de processos de capacitação continuada promovidos por SMADS ou pela organização; 

Promover articulações e parcerias com instituições privadas, representantes do comércio local, 

empresas, instituições de ensino e demais serviços locais visando à diversificação no atendimento. 

Cargo: Técnico Assistente Social / Técnico Psicólogo 

Quantidade: 01 

Carga Horária: 30 Horas Semanais / 40 Horas Semanais 

Formação e Perfil Desejados 

Formação de nível superior preferencialmente com conhecimento e/ou experiência em programas ou 

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

Atribuições e Competências 

Participar na elaboração do planejamento semestral e mensal, com o gerente, levando em conta a 

legislação vigente e as necessidades dos usuários do serviço; Realizar o mapeamento da área de 

atuação do serviço, identificando recursos disponíveis e promover articulações e parcerias com as 

redes sociais do território; Elaborar o cronograma de atividades semanais; Divulgar na comunidade o 

funcionamento do serviço como equipamento público da política de assistência social referenciado 

ao CRAS; Realizar atendimento da demanda pelo serviço por meio de inscrição em instrumental 

específico; Realizar a matrícula dos usuários e orientar sobre procedimentos e ofertas do serviço; 

Orientar, encaminhar e auxiliar na obtenção de documentos de identificação, benefícios assistenciais 

e diretos de cidadania; Proceder ao registro de informações colhidas nas ações junto aos usuários e 

seus familiares em instrumentais apropriados ao serviço; Manter e desenvolver articulação com 

CRAS, CREAS e demais serviços da rede socioassistencial, visando à qualificação dos 
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encaminhamentos dos usuários; Responsabilizar-se pela referência e contra-referência no 

atendimento aos usuários; Realizar visitas domiciliares para identificar e acompanhar as necessidades 

de orientação aos usuários e suas famílias; Realizar atendimento particularizado com os usuários e 

sua família, na perspectiva de ampliação da capacidade protetiva e de superação de fragilidades 

familiares e sociais; Desenvolver reuniões socioeducativas e reuniões de convivência com grupos de 

usuários e grupos de familiares; Organizar palestras e atividades coletivas (eventos) com os usuários, 

suas famílias e a comunidade; Manter prontuários em padrões adequados para análise e consulta dos 

demais técnicos e técnico supervisor do CRAS, em qualquer tempo; Manter controles diários e 

mensais com informações sobre as atividades desenvolvidas com os usuários e alimentar os sistemas 

de dados adotados pela SMADS; Realizar avaliações sistemáticas com os usuários, conforme 

metodologia de monitoramento e indicadores estabelecidos; Identificar e encaminhar ao CRAS as 

demandas dos usuários e famílias para o acesso a cadastramento em programas de transferência de 

renda, outros benefícios socioassistenciais e inserção na rede de proteção social; Participar de 

reuniões de avaliação das atividades para manutenção ou redirecionamento; Participar de processos 

de capacitação continuada promovidos por SMADS ou pela organização; Proceder à discussão de 

casos que necessitem de intervenção com a equipe técnica; Elaborar relatório quando da ocorrência 

de abandono, afastamento, ou desligamento dos usuários; Desenvolver atividades socioeducativas 

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

protagonismo; Receber, avaliar e encaminhar sugestões dos usuários para o aprimoramento das 

atividades do serviço; Participar de reuniões de avaliação das atividades para manutenção ou 

redirecionamento delas; Substituir o Gerente quando designado; Alimentar sistemas de controle de 

dados do serviço, informatizados ou manuais, adotados pela SMADS, bem como os decorrentes das 

normas expedidas pela União, pelo Governo do Estado de São Paulo; Realizar visita domiciliar e 

elaborar o respectivo relatório. 

Cargo: Técnico de Nível Médio 

Quantidade:  

Carga Horária: 

Formação / Perfil e Habilidades 

Escolaridade de nível médio, preferencialmente com experiência comprovada 

na área da cultura, esporte, em programas ou projetos sociais prioritariamente, no âmbito 

da Política de Assistência Social. 

ATRIBUIÇÕES e COMPETÊNCIAS 

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

Pesquisar e visitar os recursos socioassistenciais e demais políticas públicas do território, quando 

necessário, para as atividades propostas; 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 sobre situações que indiquem alteração no comportamento dos usuários como: 

suspeita de risco, consumo de drogas, violência, abandono, negligência e abuso sexual, maus-tratos e 

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

Contatar o usuário no domicílio, quando solicitado; 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, promover oficinas de esporte/lazer e arte e cultura; 

Desenvolver atividades socioeducativas com foco nos eixos participação cidadã e convivência social. 

Cargo: Cozinheira 

Quantidade: 01 

Carga Horária: 40 Horas Semanais 

Formação / Perfil e Habilidades 

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

Atribuições e Competências 

Organizar e controlar todas as ações pertinentes à elaboração das refeições; distribuir as tarefas 

referentes ao pré-preparo e ao preparo das refeições entre seus auxiliares; Realizar a preparação das 

refeições segundo o cardápio planejado a partir do esquema alimentar proposto por SMADS; 

Conhecer os métodos de cozimento e padrões de qualidade dos alimentos e suas preparações; 

trabalhar adequadamente com os materiais e os equipamentos mantendo-os sempre em boas 

condições de uso; manter a organização, controle, higiene e limpeza da cozinha e dependências em 

geral. 

Cargo: Agente Operacional 

Quantidade: 

Carga Horária: 40 Horas Semanais 

Formação / Perfil e Habilidades: Alfabetizado 

Atribuições e Competências 

Atribuições na cozinha/copa: Preparar e oferecer lanches seguindo normas técnicas estabelecidas 

pelo Manual Prático para uma Alimentação Saudável – SMADS; Executar e manter a higiene, 

limpeza e arrumação dos ambientes de preparo e oferta de lanches; Conservar e preservar 

equipamentos e utensílios relacionados à cozinha/copa; Conhecer as ofertas do serviço e orientar os 

usuários quando necessário; Auxiliar na organização dos espaços antes e depois da oferta das 

atividades; Apoiar o gerente e o técnico quando solicitado; Participar de reuniões de avaliação em 

equipe para manutenção ou redirecionamento das ações do serviço. 

Atribuições na limpeza geral: Executar e manter serviços de higienização, limpeza e arrumação nos 

ambientes do serviço; Zelar pelo espaço físico do serviço; Conservar e preservar os bens patrimoniais 

do serviço; Conhecer as ofertas do serviço e orientar os usuários quando necessário; Auxiliar na 

organização e proceder a higienização, dos espaços antes e depois da oferta das atividades; Apoiar o 

gerente e o técnico quando solicitado; Participar de reuniões de avaliação em equipe para 

manutenção ou redirecionamento das ações do serviço. 

 

Quanto à seleção do quadro de profissionais, deve se seguir a diretriz municipal, que estabelece que: 

 

A seleção de quadro de profissionais do serviço deve ser realizada com anuência do gestor da 

parceria, da seguinte forma: 

 

 I – Responsável legal pela parceria deve divulgar em sítio eletrônico listagem das vagas, com 

competências, atribuições, formações, habilidades, horário, jornada de trabalho, salário, tipo de 

contrato, entre outras informações pertinentes; 

 II – Coleta e seleção de currículos junto com o gestor da parceria; 

 III – Chamamento e realização de processo seletivo para avaliação e/ou seleção dos candidatos, 

utilizando-se de dinâmica de grupo e exercícios pertinentes à função/cargo, junto com o gestor da 

parceria; 

 IV – Entrevista individual para seleção final, somente os representantes legais da parceria, 

garantindo alinhamento entre candidato e posto de trabalho. 

 

6.9.2. ESPECIFICAR A DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA A 

OPERACIONALIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO PARA A GARANTIA DOS 

RESULTADOS E METAS PROPOSTAS. 

 

1 - Estrutura Física e Administrativa Profissionais Envolvidos 

Ambiente organizado e acolhedor 
Gerente, Técnico, Técnico Especializado, 

Auxiliar Administrativo, Cozinheira, e Agente 
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Operacional. 

Acessibilidade Gerente e Auxiliar Administrativo. 

Espaço físico 

Gerente, Técnico, Técnico Especializado, 

Auxiliar Administrativo, Cozinheira e Agente 

Operacional. 

Planejamento de Atividades Gerente, Técnico e Técnico Especializado. 

Atividades Externas 
Gerente, Técnico e Técnico Especializado. 

 

Manutenção Gerente e Auxiliar Administrativo. 

 

2 - Serviços, Processos ou Atividades Profissionais Envolvidos 

Prontuário de atendidos Técnico e Técnico Especializado. 

Envolver os atendidos no processo de 

construção de normas de convivência. 

Gerente, Técnico, Técnico Especializado e 

Auxiliar Administrativo. 

Atividades Diversificadas Técnico e Técnico Especializado. 

Canais de Comunicação com usuários 
Gerente, Técnico, Técnico Especializado e 

Auxiliar Administrativo. 

 

3 - Produtos ou Resultados Profissionais Envolvidos 

Numero de Usuários atendidos 
Gerente, Técnico, Técnico Especializado e 

Auxiliar Administrativo. 

Alimentação Cozinheiro e Agente operacional 

Preservação e guarda de 

alimentos 

Cozinheiro e Agente operacional 

 

Cumprimento do Plano de Ação 

Semestral 

Gerente, Técnico, Técnico Especializado e 

Auxiliar Administrativo. 

Comunicação com os usuários 
Gerente, Técnico, Técnico Especializado e 

Auxiliar Administrativo. 

 

4 - Recursos Humanos Profissionais Envolvidos 

Participação dos profissionais 

em capacitações / atualizações 

Gerente, Técnico, Técnico Especializado, 

Cozinheira e Agente Operacional. 

Manutenção do Quadro RH Gerente. 

 

6.9.3. ESPECIFICAR A UTILIZAÇÃO DAS HORAS TÉCNICAS, QUANDO FOR O CASO. 

 

Não se Aplica. 

 

7. INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 

Conforme constam nos artigos 115 a 117 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 

 

Os indicadores de avaliação serão sistematizados por instrumentais elaborados pelo serviço, que 

todos os meses aplicarão aos usuários. Bem como, os indicadores para aferição das metas citadas 

nesse Plano de Trabalho serão pautadas pela Instrução Normativa 003/SMADS/2018, com redação 

alterada pela IN 01/SMADS/2019 de acordo com a tipificação do serviço, com o objetivo de 

aprimorar, aperfeiçoar e qualificar o atendimento aos usuários e suas famílias(quando possível), 

tendo como base as ferramentas de aferição no processo contínuo de avaliação, elaboração e 

construção de  estratégias para o cumprimento das metas. Os indicadores de avaliação e as metas 

previstas deverão estar de acordo com o preceituado no parágrafo 116 da Normativa 
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0 a 30% 

•Insuficiente  

31% a 60% 

•Insatisfatório  

61% a 90% 

•Suficiente  

91% a 100% 

•Superior  

03/SMADS/2018. Tais indicadores e metas estão descritos nos itens 04 e 05 do presente plano de 

trabalho. 

 

Art. 117 – O indicador sintético da parceria corresponderá ao percentual resultante da somatória dos 

pontos atribuídos para cada indicador aplicável ao serviço, dividida pela somatória dos pontos 

máximos dos indicadores aplicáveis e multiplicado por 100 (cem), e será classificado em quatro 

parâmetros que subsidiará a manifestação final com relação à execução do objeto da parceria:  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1º – Com base no indicador sintético de que trata o caput, deverão ser adotadas as seguintes 

providências: 

 

 
 

§ 2º - A aferição dos resultados “INSATISFATÓRIO” ou “INSUFICIENTE”, em qualquer dos 

indicadores, demandarão Plano de Providências Específico do Indicador a ser aplicada pelo Gestor 

da Parceria à OSC parceira. 

 

§ 3º - A obtenção de resultado “INSATISFATÓRIO” no indicador sintético da parceria de que trata o 

caput deste artigo, por duas prestações de contas parciais consecutivas ou quatro intercaladas no 

período de vigência da parceria, acarretará à SAS a adoção das medidas cabíveis para rescisão do 

Termo de Colaboração, com fundamento no artigo 60, I, desta Instrução Normativa, observando o 

procedimento disposta no artigo 114 da mesma norma, dispensada a aplicação de Plano de 

Providência Geral. 

 

 

São Paulo, 14 de Junho de 2021. 

 

 

 
Presidente da OSC 

CPF:289.800.678-52 

Insuficiente 

•Rejeição da execução do objeto e rescisão do Termo de Colaboração, com base no artigo 60, I, desta 
Instrução Normativa, observando o procedimento disposto no artigo 114 da mesma norma. 

Insatisfatório 

•Aprovação da execução do objeto com ressalva e aplicação de Plano de Providências Geral. 

Suficiente 

• Aprovação da execução do objeto. 

Superior 

•Aprovação da execução do objeto. 
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ANEXO ÚNICO 

 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA 

 

1. Descrição de receitas expressas pelo valor do convênio (De acordo com o valor informado no 

INSTRUMENTAL PARA INSTALAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE 

COLABORAÇÃO). 

 

1.1. Valor Mensal: R$ 58.087,41  

1.2. Valor Anual ou do Período: R$ 697.048,92 

1.3. Valor Total da Parceria: R$ 3.485.244,60 

 

2. Descrição das despesas dos custos diretos e indiretos: 

 

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD 
  

SAS MBOI MIRIM 

NOME DA OSC 
Associação Amigos e Terceira Idade Esperança do 

Jardim Monte Azul “OS Esperança” 

NOME FANTASIA  CCINTER ESPERANÇA 

TIPOLOGIA 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos – 
SCFV - CCINTER 

EDITAL 103/SMADS/2021 

Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO 6024.2021/0002658-0  

Nº TERMO DE COLABORAÇÃO   

  

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL x 
 

OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL   
 

OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS   
 

  

RECEITAS 

  

VALOR MENSAL DE REPASSE 58.087,41 

VALOR DE IPTU 0,00 

VALOR DE ALUGUEL 0,00 

TOTAL DO REPASSE MENSAL  58.087,41 

  

CONTRAPARTIDAS 

TIPO VALOR 

Valor de Contrapartida em BENS 4.870,00 

Valor de Contrapartida em SERVIÇOS 0,00 

Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS 0,00 
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DESPESAS 

  

  MROSC   

ITENS DE DESPESAS (LDO) CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO TOTAL 

Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados 32.643,81 0,00 32.643,81 

Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) 24.243,60 1.200,00 25.443,60 

VALOR MENSAL 56.887,41 1.200,00 58.087,41 

Aluguel de imóvel 0,00 0,00 0,00 

TOTAL MENSAL DE DESPESA 56.887,41 1.200,00 58.087,41 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
Previsão das Despesas por Custos 

  

C
U

ST
O

S 
D

IR
ET

O
S 

CODIGO DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA VALOR ESTIMADO 

RE 1.1 REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.376,13 

RE 1.2 REMUNERAÇÃO DE OFICINEIROS 0,00 

RE 
1.3 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS 
HUMANOS 

7.722,55 

RE 
1.4 DESPESAS OBRIGATÓRIAS POR FORÇA DE LEI OU 
CONVENÇÕES COLETIVAS 

150,00 

RE 1.5 FUNDO PROVISIONADO 4.395,13 

OD 2.1 HORAS TÉCNICAS 0,00 

OD 
2.2 TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS OU EXERCÍCIO DE PODER 
DE POLÍCIA 

200,00 

OD 2.3 ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS 15.866,40 

OD 
2.4 MATERIAL PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E 
PEDAGÓGICO 

3.506,40 

OD 2.9 DESPESA COM LAVANDERIA 0,00 

OD 2.13 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  150,80 

OD 2.14 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE 800,00 

OD 2.15 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 1.200,00 

OD 
2.16 TRANSPORTE DE USUÁRIO,QUANDO NECESSÁRIO,E PARA 
O SERVIÇO DE ACORDO COM A NECESSIDADES DAS AÇÕES DO 
TRABALHO 

200,00 

OD 2.17 MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL 500,00 

OD 2.18 MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BENS PERMANENTES  120,00 

OD 2.19 IMPOSTO PREDIAL 0,00 

OD 2.20 DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS 1.300,00 

OD 
2.23 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DIRETAMENTE DAS 
NECESSIDADES DO SERVIÇO 

400,00 
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AL 3.1 ALUGUEL 0,00 

Obsevações: 

1  - O CODIGO = "RE" quando tratar-se de "Remuneração de Recursos Humanos e Encargos Relacionados"; "OD" quando tratar-se de 
"Outras Despesas" e "AL" quando tratar-se de "Aluguel" de imóvel 

2 - DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018. 

 

C
U

ST
O

S 

IN
D

IR
ET

O
S CODIGO DESCREVER OS ITENS  VALOR ESTIMADO 

OD SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 1.200,00 

      

      

Observações: 

1  - O CODIGO = "RE" quando tratar-se de "Remuneração de Recursos Humanos e Encargos Relacionados"; "OD" quando tratar-se de 
"Outras Despesas" e "AL" quando tratar-se de "Aluguel" de imóvel 

2 - DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018. 

 

CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos 

CARGO (Descrever individualmente) TURNO CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO 

Gerente de Serviço II DIA 40 HORAS R$ 4.222,16 

Técnico DIA 40 HORAS R$ 3.048,07 

Técnico DIA 40 HORAS R$ 3.048,07 

Técnico Especializado I - 20 h DIA 20 HORAS R$ 1.532,21 

Técnico Especializado I - 20 h DIA 20 HORAS R$ 1.532,21 

Técnico Especializado I - 20 h DIA 20 HORAS R$ 1.532,21 

Técnico Especializado I - 20 h DIA 20 HORAS R$ 1.532,21 

Cozinheiro - 40 h DIA 40 HORAS R$ 1.491,55 

Agente Operacional - 40 h - Limpeza DIA 40 HORAS R$ 1.218,72 

Agente Operacional - 40 h - Cozinha DIA 40 HORAS R$ 1.218,72 

QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES 10 

 
CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de 

trabalho; 

DESCRIÇÃO VALOR 

MEDICINA DO TRABALHO - EXAME ADIMISSIONAL E DEMISSIONAL 150,00 

    

 
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado 

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ALÍQUOTA 
VALOR 

PROVISIONADO 

20.376,13 21,57% 4.395,13 

Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento. 
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CONTRAPARTIDAS 

TIP
O 

DESCRIÇÃO VALOR 

B CARRO TÉRMICO PARA REFEIÇÕES 400,00 

B MESA DE ESCRITÓRIO 300,00 

B MESA DE ESCRITÓRIO 300,00 

B MESA DE ESCRITÓRIO 300,00 

B ARQUIVO 250,00 

B FOGÃO 280,00 

B FREEZER 1.200,00 

B CADEIRA DE ESCRITÓRIO 80,00 

B CADEIRA DE ESCRITÓRIO 80,00 

B CADEIRA DE ESCRITÓRIO 80,00 

B COMPUTADOR 800,00 

B COMPUTADOR 800,00 

Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira 

      
Data: 23/07/2021 

  

 
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: 

ALINE MARTINS DE OLIVEIRA 

Nº do RG: 34.422.519-7   Nº do CPF: 367.924.788-57 

Assinatura: 

  

 

3. Descrição das despesas que serão rateadas 

 

3.1. Tipo de despesa: 

3.2. Descrição das despesas: 

3.3. Unidades envolvidas: 

3.4. Valor total da despesa: 

3.5. Valor do rateio por unidade: 

3.6. Memória de calculo utilziado para o rateio: 

 

4. OPÇÃO POR VERBA DE IMPLANTAÇÃO 

 

4.1. (    ) Não solicitarei verba de implantação 

4.2. ( X ) Solicitarei verba de implantação no valor de R$ 10.000,00 

 

Valor a ser utilizado da seguinte maneira: 

 

Descrição Valor 

Capacitação Inicial da Equipe 2.000,00 

Pequenos Reparos no Imóvel para Adequações do Espaço 2.000,00 

Compra de Itens para Seguranda contra a Covid-19 (Termometros, Totens de Álcool 500,00 
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em Gel, Dispenser de Álcool em Gel.) 

Cabeamento de Redes e Infraestrutura de Telecomunicações 2.000,00 

Compra de Bens Permanentes (Ventilador, Bebedouro, Microondas, etc.) 2.500,00 

Compra de Itens para Cozinha (Pratos Plásticos, Talheres, Copos, Canecas, Jarras de 

Suco e etc.). 
1.000,00 

 

5. CONTRAPARTIDAS 

 

6. QUADRO DE DESEMBOLSO PARA O EXERCICIO EM QUE SERÁ FIRMADA 

PARCERIA 

 

 

6.1.  Parcela única 

6.1.1. Valor da verba de implantação: R$ 10.000,00 

6.1.2. Contrapartida em bens: R$ 4.870,00  

6.1.3. Contrapartida em serviços: R$ 0,00 

6.1.4. Contrapartida em recursos financeiros: R$ 0,00 

 

6.2.  Parcelas Mensais: 

 

PARCELAS 
VALOR DO 
REPASSE 

CONTRAPARTIDAS EM 
RECUROS 

FINANCEIROS 

CONTRAPARTIDAS 
EM BENS 

CONTRAPARTIDAS 
EM SERVIÇOS 

1ª 58.087,41 0,00 4.870,00 0,00 

2ª 58.087,41 0,00 4.870,00 0,00 

3ª 58.087,41 0,00 4.870,00 0,00 

4ª 58.087,41 0,00 4.870,00 0,00 

5ª 58.087,41 0,00 4.870,00 0,00 

6ª 58.087,41  4.870,00  

7ª 58.087,41  4.870,00  

8ª 58.087,41  4.870,00  

9ª 58.087,41  4.870,00  

10ª 58.087,41  4.870,00  

11ª 58.087,41  4.870,00  

12ª 58.087,41  4.870,00  

TOTAL 697.048,92 0,00 X 0,00 

 

OBS.: A partir do exercicio civil seguinte serão 12 parcelas de igual valor até o penultimo exercício. 

No último exércicio serão referentes ao número de parcelas entre o primeiro mês e o mês de término 

de vigência da parceria. 

Data: 16 de Junho de 2021. 

 

 

 
Presidente da OSC Esperança 


