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INSTITUTO VIVA MELHOR 
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 PLANO DE TRABALHO  

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  060/ SMADS/ 2019 

PROCESSO nº: 6024.2019/0000368-3 

 

1 – DADOS DO SERVIÇO 

1.1. Tipo de Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - 

SAICA 

1.2. Modalidade: Não se aplica 

1.3. Capacidade de atendimento: 15 vagas e excepcionalmente mais 02 por ocasião de 

baixas temperaturas 

1.4. Número total de vagas:xxxx 

1.4.1. Turnos: Serviço ininterrupto – funcionamento de 24hs  

1.4.2. Número de vagas x turnos: xxxx 

1.4.3. Número de vagas x gêneros: xxxx  

1.5. Distrito possível para instalação do Serviço: Distrito do Grajaú 

1.6. Área de abrangência do Serviço: Capela do Socorro 

 

2– IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

2.1. Nome da Organização: Instituto Viva Melhor 

2.2. CNPJ: 08.002.631/0001-51 

2.3. Endereço completo: Rua dos Inocentes, 493 – Socorro – São Paulo/SP. 

2.4. CEP:04764-050  

2.5. Telefone: 11 5893-2974 

2.6. E-mail: ivm@ivm.org.br  

2.7. Site: www.ivm.org.br 

2.8. Nome do Presidente: Jair da Conceição Máximo 

2.8.1.CPF: 154401138-51 

2.8.2. RG:17909528-6 SSP/SP 

2.8.3. Endereço completo: Rua Presidente Nilo Peçanha, 173 - Vila Almeida – CEP:79112-410 - 

Campo Grande/MS 

 

3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA  

A presente parceria destina-se ao atendimento de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 

onze meses por meio do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes - SAICA, 

segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal da Assistência Social.  

 

O Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente - SAICA é destinado as 

Crianças e Adolescentes ofertando-lhes acolhida, cuidado e espaço para socialização e 

desenvolvimento, ou seja, para aqueles que, em casos extremos, necessitem permanecer 

afastados excepcionalmente e provisoriamente de suas famílias até que as condições 

adequadas de convivência se restabeleçam. 

 

Assim, os Serviços de acolhimento são responsáveis por prover às Crianças e aos Adolescentes 

acolhidos todos os seus direitos fundamentais, utilizando todos os recursos oferecidos pelas 

políticas públicas para zelar por sua integridade física e emocional, conforme apresentado nas 

metas da proposta. 
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Enquanto o Acolhimento for necessário é fundamental ofertar um espaço de proteção e de 

cuidados facilitadores do desenvolvimento, de modo a oferecer: Desenvolvimento integral, 

superação de vivencias de separação e violência, proporcionar e resinificar histórias de vida, 

fortalecimento da cidadania, autonomia e inserção social. 

 

A decisão do afastamento da Criança e do Adolescentes do convívio familiar é de exclusiva 

competência da Justiça da Infância e Juventude, conforme previsto no artigo 101 do ECA. Isso 

significa que, durante o período em que permanecem acolhidos, pois tem caráter provisório e 

excepcional atendendo a situações de abandono ou afastamento do convívio, as Crianças e 

Adolescentes ficam legalmente sob a guarda do responsável pelo SAICA, devendo seu 

atendimento ser acompanhado pelas autoridades competentes, com atenção especial para a 

garantia de todos os direitos que lhes são assegurados na legislação brasileira, inclusive aquele 

referente à convivência familiar e comunitária. 

 
Observando a excepcionalidade das situações em que uma Criança ou Adolescente ameaçados 

de morte, o SAICA deverá acolher tendo em vista a necessidade de mante–lo em local distinto 

de seu território de origem a fim de resguardar sua integridade física, mantendo sigilo e 

respeitando as normativas legais. 

 

4 – DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DE 

SEU CUMPRIMENTO  

 

1. Dimensão: Estrutura física e administrativa  

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

Trabalho. 

  
Parâmetros:  

 Cômodos e mobiliários encontram-se de acordo com o previsto no Plano de Trabalho. 

 

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, previstos no Plano de Trabalho.  

 
Parâmetros: 

 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.  

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

Parâmetros:  

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

 

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.  
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Parâmetros:  

 Entre 81% e 99% dos usuários com relatórios e prontuários elaborados ou atualizados 

no semestre; 

 
3. Dimensão: Produtos ou resultados. 

3.1. Número de usuários atendidos / capacidade parceirizada do Serviço.  

 

Parâmetros:  

 Maior que 90% 

 

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

participação dos usuários do Serviço.  

 

Parâmetros:  

 Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS, com 

divulgação no Serviço e com participação dos usuários em sua formulação. 

 

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

as suas dimensões. 

 

Parâmetros:  

 Realização de 81% a 95% 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:  

 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 Serviço. 

 

4. Dimensão: Recursos humanos 

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:  

 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:  

 Quadro de RH encontra-se completo em relação ao definido pela legislação, ou 

incompleto mas dentro do prazo legalmente previsto para substituições. 
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5 – FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS  

 

1. Dimensão: Estrutura física e administrativa  

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

Trabalho. 

 

Forma de Cumprimento:  

 Realizar formações e discussões sobre o manual de procedimentos (COVISA) e seguir 

as determinações indicadas pelo mesmo;  

 Realizar ações socioeducativa junto aos usuários sobre a importância de conservar e 

cuidar do espaço; 

 Realizar a manutenção e conservação da infraestrutura sempre que necessário; 

 Criar e rever sempre que necessário cronograma com planejamento de tarefas 

operacionais; 

 Vistoriar o ambiente com frequência; 

 Realização de manutenções preventivas e corretivas para garantia das atividades a 

100% das Crianças com a construção de um ambiente socioeducativo enriquecedor; 

 Realizar as manutenções preventivas e corretivas, sempre que se fizer necessário; 

 Criar planilha de prioridades. 

 

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, previstos no Plano de Trabalho.  

 

Forma de Cumprimento:  

 Priorizar os gastos de acordo com as necessidades do Serviço para garantir qualidade 

no atendimento; 

 Realizar registros documentando a necessidade de gastos imprevistos; 

 Realizar ações socioeducativa junto aos usuários sobre a importância de conservar e 

cuidar do espaço. 

 

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

 

Forma de Cumprimento:  

 Sinalizar ambientes internos e externos; 

 Realizar limpeza do ambiente diariamente, bem como a verificação dos produtos de 

higiene e limpeza periódica; promover diálogo e orientações continua com o pessoal 

operacional; 

 Realizar a manutenção e conservação da infraestrutura sempre que necessário; 

 Realizar a manutenção e conservação da infraestrutura sempre que necessário. 

 

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.  
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Forma de Cumprimento:  

 Realizar registros periódicos dos acolhidos, incluindo registros fotográficos, vídeos e 

atividades; 

 

3. Dimensão: Produtos ou resultados 

3.1. Número de usuários atendidos / capacidade parceirizada do Serviço.  

 

Forma de Cumprimento:  

 Manter diálogo constante com CREAS e outros órgão de Proteção afim de sinalizar a 

possibilidade de acolhimento de acordo com a demanda. 

 

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

participação dos usuários do Serviço.  

 

Forma de Cumprimento:  

 Realizar controle minucioso e periódico de estoque; 

 Planejar e executar cardápios de acordo com as normas vigentes; 

 Armazenar materiais de forma a garantir sua conservação e durabilidade; montar 

cardápio que garanta a qualidade, na apresentação e quantidade dos alimentos; 

 Seguir as orientações da quanto à aquisição e armazenamento dos alimentos; 

 Seguir as orientações nutricionais e de higiene no preparo e distribuição dos alimentos 

para as Crianças; 

 Garantir que o preparo dos alimentos siga as condições de higiene, salubridade, 

manutenção de acordo com a ANVISA; 

 Garantir a participação dos profissionais responsáveis pela alimentação, nas formações 

oferecidas pela SMADS e pela OSC; 

 Dinamizar o momento das refeições de forma que sejam momentos educativos e 

prazerosos para às Crianças; 

 Desenvolver de forma continua atividades de incentivo a alimentação saudável, 

articulando inclusive com as famílias; 

 Seguir orientações da portaria 45 no âmbito alimentar.  

 

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

as suas dimensões. 

 

Forma de cumprimento: 

 Garantia de planejamentos, documentação e avaliações eficientes, de acordo com a 

legislação e com as diretrizes gerais da filosofia da Organização; 

 Construção de um ambiente rico de oportunidades de aprendizagem; 

 Desenvolver, sempre que possível atividade socioeducativa, que promova a interação 

entre as Crianças e suas famílias;  

 Incentivar e estimular a participação das Crianças e Adolescentes no planejamento; 

 Incentivar interações entre todos os membros da comunidade, sempre pautadas no 

diálogo, solidariedade e escuta;  

 Desenvolver vivencias e estimular as Crianças e Adolescentes a construírem sua 

autonomia; 
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 Estimular e proporcionar para as Crianças e Adolescentes possibilidades de resgate 

cultural por meio de brinquedos e brincadeiras;  

 Proporcionar formação dos Orientadores Socioeducativos para a qualidade do 

atendimento;  

 Participação das atividades do território: Através das orientações recebidas em reuniões 

de rede, mídias sociais e contato com as políticas públicas do território encaminhas as 

famílias e usuários como atividades de grade ou complementares do Serviço;  

 Articulação com outros Serviços socioassistenciais, especificando quais e os objetivos: 

Acontecerá através de Reuniões de rede, reuniões para discussão de casos, contato 

para encaminhamentos ou partilha de informações com o objetivo de desenvolvimentos 

de ferramentas específicas que deem suporte as famílias, Crianças e Adolescentes do 

Serviço; 

 Articulação para realização de eventos comunitários, passeios ou atividades externas 

com usuários/famílias: Utilizar as praças do território, casas de cultura e outros 

movimentos territoriais como mecanismos de comunicação entre o Serviço e as 

famílias, com o objetivo de promover o contato, conscientização e utilização desses 

espaços; 

 Realizar encontros de Famílias com os pais/responsáveis periodicamente; 

 Buscar dialogar com rede socioassitencial, disponibilizando para às famílias informações 

sobre atividades culturais, de lazer e esportivas desenvolvidas no entorno;  

 Desenvolver ações de seleção e formação de candidatos para apadrinhamento afetivo;  

 Realizar visitas, conversas, atividades de interação e aproximação das famílias visando 

o mapeamento das relações de vínculos afetivos; 

 Promover meios para que as famílias participem da construção de atividades no 

Serviço; 

 Promover e contribuir com a realização de reuniões com os responsáveis, reuniões em 

rede socioassitencial e atendimentos individuais para encaminhamentos as famílias 

visando a mediação de conflitos;  

 Realizar visitas domiciliares e encaminhamentos de acordo com a demanda; 

 

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.  

 

Forma de cumprimento: 

 Elaboração do Plano de trabalho socioeducativo a partir das diversas vozes que fazem o 

SAICA Cocaia (usuários e suas famílias, comunidade); 

 Realizar processos de avaliações internas periódicas a fim de validar ou redirecionar as 

ações;  

 Desenvolver mecanismos de avaliação institucional. 

 

4. Dimensão: Recursos humanos 

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 

 

Forma de cumprimento: 

 Garantia de formação com todos os profissionais do Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e Adolescentes- SAICA; 
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 Promover palestras, reuniões para orientação dos profissionais de forma a fomentar a 

reflexão e diversificar as ações no atendimento; 

 Realizar formação continuada no dia a dia, discutindo com os profissionais as questões 

que se apresentarem no dia a dia; 

 Disponibilizar para os colaboradores indicações de leituras complementares para sua 

formação; 

 Estabelecer no início do ano plano de capacitação anual, a partir do disposto no 

calendário anual de atividades, com estabelecimento da grade formativa dos 

profissionais no ano. 
 

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

na legislação concernente à tipificação. 
 

Forma de cumprimento: 

 Manutenção permanente do quadro obrigatório de RH previsto; 

 Atualizar/contratar, sempre que houver alteração e providenciar a substituição no prazo 

máximo de 45 dias; 

 Montar o prontuário com a documentação dos profissionais contratados; 

 Avaliar continuamente os profissionais a fim de perceber com clareza se desempenham 

adequadamente suas funções ou se é necessária a substituição dos mesmos; 

 Parcerias ou contratação de profissionais oriundos para formação ou especialização de 

portarias e outros conteúdos.  
 

6 – DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

6.1. Público alvo 

Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses.  
 

6.2. Informações das instalações a serem utilizadas 

O Serviço de Acolhimento Institucional SAICA Cocaia, está localizado na Rua Professor Haroldo 

Nogueira, 250, antigo 06, Chácara Cocaia e possui estrutura semelhante a um lar, tem aspecto 

semelhante a uma residência, segue o padrão arquitetônico das demais residências da 

comunidade, não tem placas indicativas de natureza institucional, segue com as seguintes 

acomodações: 

 01 sala de gerência/ atividades administrativas; 

 01 sala técnica/ atendimento as famílias; 

 01 sala técnica para atividades com usuários com biblioteca e brinquedoteca; 

 01 sala para descanso dos colaboradores; 

 01 sala de TV; 

 01 refeitório; 

 01 cozinha com dispensa; 

 01 quintal; 

 01 lavanderia 

 01 área para secar roupas; 

 01 dispensa para produtos de limpeza; 

 04 quartos; 

 01 berçário; 

 01 sala para acomodação lúdica e sócio educativa dos acolhidos e TV. 

 02 Instalações sanitárias para Crianças e Adolescentes; 

 01Instalação sanitárias para Colaboradores. 
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Frente do Imóvel  

 
 

Refeitório: 

 
 

Cozinha: 

 
 

Dispensa: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente da casa Parte 

Interna: 

  

Sala de Atividades: 

 
 

Sala de televisão: 

 
 

 
 

Área coberta externa: 

 
Sala de Atividades piso 

superior: 

 
 

Quintal externo 

descoberto

 
 

Brinquedoteca: 

 
 

Berçário: 

tel:(11)
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Quarto Meninas de 03 

a 12 anos: 

 
 

Quarto Adolescentes 

Meninas: 

 
 

Quarto meninos de 03 

a 12 anos: 

 
 

 

 

 

 

 

Quarto Adolescentes 

Meninos: 

 
 

Escada acesso aos 

quartos e berçário: 

 
 

Lavanderia: 

 
 

Sala de atendimento 

equipe técnica: 

 
 

Área descoberta 

externa fundos: 

 
 

Banheiro 

Colaboradores: 

 
 

Banheiro parte inferior: 

tel:(11)
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Banheiro parte 

superior: 

 
Gás: 

 
 

 

Sala da gerencia e 

equipe técnica: 

 

 

 

 

 

 

Sala dos 

colaboradores: 

 

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 

 

O Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente - SAICA  tem seus 

princípios e diretrizes norteados e baseados nos Artigos 92 e 93 da Lei Federal nº 8.069/90 – 

Estatuto da Criança e Adolescente – ECA , na Lei Federal nº 12.010/09, no Plano Nacional de 

Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária e Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes da Resolução Conjunta CONANDA/CNAS n.º 01/09 e Resolução Conjunta n.º 002 

DE 2014 - CMDCA E COMAS/SP, PORTARIA SMADS Nº 63, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017, Lei 

Federal 13.019/2014, do Decreto Municipal nº 57.575/2016 e da Portaria 55/SMADS/2017.  

 

Assim, toda a ação desenvolvida pelo Serviço está pautada e vinculação com as orientações do 

Plano Municipal de Assistência Social e diretrizes nacionais como Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), Tipificação Nacional, Protocolos de gestão Integrada de Serviços, Benefícios de 

Transferência de Renda. 

 

OBJETIVO: 

Acolher e garantir proteção integral à Criança e ao Adolescente em situação de risco pessoal e 

social e de abandono, preservando os vínculos familiares e comunitários, promovendo o 

retorno à convivência domiciliar com a família natural, extensa ou substituta. 

 

tel:(11)
http://www.ivm.org.br/
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reduzir a ocorrência de risco, seu agravamento ou sua reincidência, que demandaram 

esta modalidade de atendimento; 

 Buscar restabelecer vínculos familiares e comunitários, salvo determinação judicial em 

contrário;  

 Possibilitar a convivência comunitária;  

 Construir o Plano Individual de Atendimento - PIA em conjunto (família, criança e ou 

adolescente);  

 Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de 

Direitos e às demais políticas públicas para garantir o desenvolvimento integral da 

criança, adolescente e de suas famílias;  

 Favorecer o surgimento e desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades 

para que as crianças e adolescentes façam escolhas com autonomia;  

 Promover o acesso a ensino regular e profissionalizante, a programações culturais, de 

lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, 

vivências, desejos e possibilidades da criança e adolescente;  

 Contribuir para a colocação em família substituta, sempre que houver a impossibilidade 

do reestabelecimento e/ou a preservação de vínculos com a família de origem/extensa;  

 Desenvolver com os adolescentes condições para a independência e o auto-cuidado. 

 

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

Por determinação do Poder Judiciário e por requisição do Conselho Tutelar, sendo neste último 

autoridade competente deverá ser comunicada conforme previsto no art. 93 do ECA. 

 

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

evidenciar as estratégias de atuação para alcance das metas  

Dentro de um ambiente semelhante à de uma residência, a rotina viva e diária é pensada para 

atender as demandas internas e externas do Serviço de acolhimento, utilizando todos os 

recursos oferecidos pelas políticas públicas para zelar pela integridade física e emocional da 

Criança e Adolescente. 

 

Para melhor organizar o dia a dia do SAICA é necessário estabelecer uma rotina, baseada afeto 

e flexibilidade e que contribua com a garantia dos direitos fundamentais das Crianças e 

Adolescentes, sendo assim a dinâmica é construída considerando o direito a:   

 Brincadeiras; 

 Atenção individualizada; priorizar em todos os plantões esses momentos ao usuário. 

 Ambiente aconchegante, tranquilo, seguro e estimulante; 

 Contato com diversos ambientes e realidades; 

 Alimentação balanceada para cada faixa etária; 

 Desenvolver sua curiosidade, imaginação e capacidade de expressão; 

 Movimentar-se em espaços estimulantes; 

 Proteção, afeto, amizade e educação; 

 Expressar seus sentimentos;  

 Acesso aos Serviços da proteção básica e especial; 

 Atendimento relativo a saúde; 

 Organização de registros sobre história de vida; 
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 Preservação e fortalecimento da convivência comunitária; 

 Preservação e fortalecimento da convivência familiar; 

 Fortalecimento da autonomia; 

 Acesso à Educação; 

 Atitude receptiva e acolhedora na chegada e durante todo processo do acolhimento; 

 Preservação e fortalecimento da convivência comunitária; 

 Desenvolvimento sua identidade cultural, racial e religiosa. 

 

Diariamente é desenvolvido com todos usuário o trabalho sócio educativo, que está pautado 

nos parâmetros das ações socioeducativas e metodologicamente no princípio 

socioconstrutivista. 

 

A elaboração das atividades é realizada com orientações e apoio de profissionais oriundos de 

diversas áreas como psicologia, pedagogia e psicopedagogia. Para fundamentar o 

planejamento equipe técnica está à disposição para tirar dúvidas, realizar discussão de casos e 

apoio com materiais didáticos que possam nortear o planejamento sócio educativo. 

 

O Acolhimento Institucional deve assemelhar – se com uma casa, sendo assim dentro da 

rotina estabelecida, é proporcionado para os usuários momentos de organização de espaços e 

pertences pessoais, além da participação de atividades educacionais, culturais e lazer de 

acordo com as ofertas do território. 

 

Uma ferramenta metodológica utilizada para a eficácia nas ações é o planejamento do dia 

dentro da rotina diária exposta abaixo. 

 

ROTINA DIÁRIA  

PLANTÃO DIURNO: 

7h:  Equipe de plantão repassar prioridades e rotina do dia; 

8:30 - 9h:  Despertar higienização bucal, pentear cabelo e se necessário banho; 

9h:  Café da manhã menores; 

9h15:  Café da manhã maiores; 

9:30 – 10:30: Atividade socioeducativa saídas no território; 

10:30:  Tv, brinquedos/buscar escolas e CCA. 

 

De segunda a sexta: é diferencial pelas saídas para os atendimentos psicológicos, 

psicopedagogos, CCA que acontecem no período das:  

 

07:00 as 10:30 

11h30: Almoço pequenos (escovação) 

12h00: Almoço dos Adolescentes, (escovação)  

 

Obs: Final de semana todos almoçam juntos pela quantidade de usuários 

 

13h00: Saídas para as escolas; 

13:00 as 14:20: Hora do descanso, atividades específicas e individuais com alguns acolhidos;  

15h00: Lanche menores; 

15h15: Lanche maiores; 
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15h15 - 16:00: Saídas externas; 

16h00 ás 18h: Buscar usuários CCA e escolas BANHOS e Higienização (pediculose);  

18:00:   Atividades de jogos e concentração agrupadas por faixa etária; 

18h30:  Jantar dos pequenos; 

18h50:  Usuários divididos por grupos aguardando para a troca do plantão.  

19h:                        Troca de plantão. 

 

PLANTÃO NOTURNO: 

19h:  Troca plantão e jantar dos maiores; 

19:30 – 20h: Rodas de conversa, história e música; 

20h – 20:30: Acompanhamento escolar; 

20h – 21h: Atividade sócio educativa; 

21h:  Ceia – escovação; 

21h30 – 22h: Organização dos pertences; 

22h:  Hora de dormir; 

23h:  Acompanhar que chega da escola e dar jantar; 

04:30 as 6:30:Despertar quem vai para escola, banhos, trocas, café, higienização bucal; 

06h30: Saídas para escola e CCA; 

07h:  Troca de plantão e levar quem vai para escola. 

 

Não se tem a pretensão de ofertar na casa atividades que sejam da competência de outros 

Serviços. Assim é frequentemente incentivado e facilitado que os usuários frequentem as 

atividades fornecidas pelos equipamentos comunitários e da rede de Serviço local. 

 

Com os Adolescentes há um trabalho diferenciado, respeitando a sua história de vida, a 

diversidade cultural e focando na preparação para o desacolhimento. 

 

Também realizamos atividades sócio Educativas diariamente, com duração de 20 a 40 minutos 

e são aplicadas de acordo com a faixa etária. Na elaboração há o acompanhamento prévio da 

equipe técnica e de acordo com a necessidade intervenções no momento de aplicação. 

 

Para organizar o trabalho as atividades socioeducativas são divididas por eixos, distribuídos 

semanalmente e de acordo com as demandas diárias esse planejamento é aberto a mudanças: 

 

SEGUNDA: Arte e Cultura: música, teatro, cinema, museu, pintura; 

TERÇA: Sexualidade/ Autonomia; 

QUARTA: Regras de convivência direitos e deveres/ Mundo do Trabalho; 

QUINTA: Jogos e brincadeiras por faixa etária; 

SEXTA: Você é Linda (o) / Autoestima; 

SÁBADO: Passeios externos, Serviços do Território; 

DOMINGO: Passeios externos, Serviços do Território. 
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EIXOS PROPOSTOS PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS: 

ARTE E CULTURA 

A arte, em seus diversos segmentos, representa formas de expressão criadas pelo homem 

como possibilidades diferenciadas de dialogar com o mundo. Daí a necessidade de incluí-la na 

formação de Crianças e Adolescentes, não apenas em questões relativas ao acesso e à 

apropriação da produção existente, como também na organização e desenvolvimento de 

questões que auxiliarão nos parâmetros escolares e vocacionais do usuário.  

 

No desenvolvimento de atividades socioeducativas, será possibilitado ao usuário o contato com 

diferentes materiais e texturas, visando o fortalecimento de habilidades, aptidões, capacidades 

e competências das Crianças e Adolescentes de modo a fortalecer gradativamente a sua 

autonomia.  

 

É importante interagir com espaços culturais como museus, galerias, teatros, cinemas e praças 

para encontrar novos conteúdos e selecionar o que é interessante para cada faixa etária. 

Aproveitando sempre o trabalho que já vem sendo desenvolvido dentro do próprio território. 

 

CIDADÃO AMBIENTAL: 

Desenvolver o conteúdo sobre o meio ambiente, tem por princípio básico conscientizar os 

usuários e a comunidade sobre a necessidade de construir uma prática social baseada na 

preservação do ambiente, isto é, para ter consciência de que para estarmos no mundo é 

necessário que cuidemos do mundo, não poluindo e criando formas de efetivar ações e 

atitudes de respeito e preservação ao meio ambiente. O olhar do Serviço deverá estar atento 

para a percepção das realidades ambiental, social, econômica e cultural e para os seres que 

constroem a relação nos micro e macro ambientes. 

 

O nosso trabalho deve ter como fio condutor o diálogo transdisciplinar, isto é, quais são as 

linhas e as pontes em que todo o conhecimento produzido pelo homem se encontra e se alia 

para discutir e encontrar alternativas para a questão ambiental, assim nenhum conhecimento 

deve ser isolado ou parcializado ele deve fazer parte do todo e estar articulado entre si.  

 

Na pratica este trabalho é desenvolvido um dia na semana, aonde os orientadores planejam 

uma atividade especifica que pode ser a curto, médio ou longo prazo e executada interna ou 

externa do SAICA. Essas atividades são registradas através de cartazes, produção coletiva e 

fotos que posteriormente completam o portfólio de atividades desenvolvidas no Serviço.  

 

PROJETO DE VIDA: 

As atividades desenvolvidas no Projeto de Vida, serão acompanhadas pelas técnicas do 

Serviço, semanalmente serão inclusos na rotina conteúdos que despertem no usuário 

Adolescente visões e perspectivas para o futuro que reflitam no final do seu acolhimento, 

tendo como aquisições: 

 Conhecimento e informação sobre seus direitos civis, políticos e socioassistenciais;  

 Conhecimento da realidade social, cultural, ambiental, política e do trabalho no 

território do SAICA; 

 Desenvolvimento da consciência crítica e da capacidade argumentativa; 
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 Promoção da saúde por meio de conhecimentos e informações sobre saúde sexual, 

DSTs, AIDS, gravidez na adolescência e uso de drogas, desenvolvendo práticas de 

autocuidado e do cuidado com o outro;  

 Acesso ao esporte, lazer e cultura;  

 Reconhecimento de interesses a aptidões de formação profissional;  

 Convivência grupal, valorizando diversidade de opiniões e resolução negociada de 

conflitos;  

 Responsabilidade em relação ao grupo familiar e à comunidade;  

 Inclusão tecnológica;  

 Conhecimento das instâncias de denúncia e recursos em casos de violação de direitos;  

 Autonomia e participação na vida familiar e comunitária, com plena informação sobre 

seus direitos e deveres. 

 

Reduzir os índices de: violência entre os jovens; uso de drogas; doenças sexualmente 

transmissíveis e gravidez precoce, junto às outras políticas públicas. 

 

MUNDO DO TRABALHO: 

No eixo Mundo do Trabalho, dada a sua grande importância para a vida futura do Adolescente, 

no desenvolvimento da programação trabalhamos a partir de dois aspectos: Ampliando o 

conhecimento do jovem sobre o mundo do trabalho e construindo habilidades para a inclusão 

do jovem no mundo do trabalho. 

 

A formação para o mundo do trabalho deve ser entendida como um processo vital e educativo 

para o jovem. O trabalho é estruturador de identidades, cria espaço de pertencimento social, é 

organizador de práticas sociais específicas de caráter histórico e cultural, por meio das quais se 

constroem as condições de existência em sociedade. Nessa perspectiva, é constituinte do 

sujeito na sua totalidade, sendo assim dentre as atividades desenvolvidas será necessário o 

olhar amplo do orientador para respeitas a história de vida de cada usuário. 

 

VOCÊ É LINDA (O): 

Os hábitos de higiene pessoal devem ser ensinados às Crianças e Adolescentes desde cedo, a 

fim de desenvolver sua conscientização e para que sejam capazes de cuidar do próprio corpo 

de forma a promover sua saúde e autoestima. 

 

As atividades desenvolvidas devem ter parâmetros socioeducativos, a fim de estimular e 

conscientizar as Crianças e os Adolescentes que a boa saúde está relacionada a higiene 

buscando mudanças em seus procedimentos atitudinais como forma de prevenção às doenças. 

Observa – se que os usuários têm muita dificuldade para mudar seus hábitos de higiene, 

sendo necessário um trabalho focado nas intervenções cotidianas para que haja praticas 

diárias de higiene. 

 

É necessário também semanalmente ser realizado os cuidados com os cabelos para ser tratada 

a pediculose, além de ações socioeducativas com cartazes, leituras e vídeos para fixar o 

conteúdo com os usuários.  
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Paralelo também acontece o trabalho em conjunto com a saúde com palestras voltadas para a 

saúde bucal e consultas especiais para o tratamento da pediculose. 

 

JOGOS E BRINCADEIRAS POR FAIXA ETÁRIA: 

O brincar traz para o usuário e principalmente para as Crianças momentos de alegria, prazer e 

elaboração de realidades já vividas em suas histórias de vida. Sendo assim diariamente o 

brincar deve ser estimulado na rotina do SAICA. 

 

As brincadeiras e as recreações servem como uma atividade de entretenimento, diversão, 

através do lúdico, tendo seu espaço de lazer, um meio de incentivo as atividades físicas, pois 

através do lúdico, da recreação onde se descontrair, pode-se perceber maior interesse por 

atividades físicas recreativas.  

 

Mostrar para os usuários que as atividades desenvolvidas no SAICA são muito mais que futebol 

e vôlei ou outra habilidade esportiva, que eles podem aprender e desenvolver as capacidades 

físicas e a socialização do grupo através das atividades recreativas e esportivas. 

 

SEXUALIDADE 

A sexualidade faz parte do cotidiano e processo de desenvolvimento do indivíduo. Uma vez que 

esta temática está inserida em nosso meio, são desenvolvidas atividades que levem o usuário 

de acordo com a sua faixa etária e respeito a sua história de vida a refletirem e construírem 

um trabalho de prevenção. As escolhas dos temas são permeadas de acordo com a puberdade 

e as próprias temáticas que diariamente os usuários apresentam. 

 

ACOMPANHAMENTO DA DEMANDA ESCOLAR 

Os usuários estão inseridos na educação infantil, fundamental e ensino médio, porém nota – se 

que a maioria necessita de um acompanhamento fora da sala de aula, principalmente nos 

momentos das lições de casa. 

 

Sendo assim cada plantão dedicará uma hora dentro da rotina para auxiliar as demandas 

escolares, utilizando diferentes recursos, lúdicos para incentivar os usuários com as atividades 

escolares e cuidados com os materiais. 

 

AUTONOMIA 

Transpor a fase da pré-adolescência e adolescência nunca foi fácil. Dentro do Serviço de 

Acolhimento aonde as histórias de vidas de misturam é necessário trabalhar com o 

Adolescente a suas perspectivas de futuro e sua autonomia através de intervenções diárias e 

programadas, a fim de que os Adolescentes possam assumir o papel protagonista em relação a 

suas vidas. 

 

Na prática o trabalho será desenvolvido através de conversas, pesquisas orientações e 

atividades práticas que trabalharão desde da organização diária, responsabilidades com os 

estudos, cuidados com pertences até a autonomia financeira e preparação para o seu 

desligamento. 
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HISTÓRIA DE VIDA 

Trata-se de um processo continuo que tem como objetivo preservar os registros fotográficos 

do período de acolhimento, informações sobre o desenvolvimento, história de vida e situação 

familiar das Crianças e Adolescentes acolhidos, bem como promover a apropriação de cada 

acolhido à sua história de vida e planejamento para o futuro. 

 

Construiremos junto com cada Criança ou Adolescente um livro, ou caderno, ou arquivo digital 

–conforme interesse do acolhido- visando trabalhar o desenvolvimento/reflexão/escuta de sua 

história de vida, desejos atuais e planejamentos. Nesse processo algumas fotografias serão 

impressas e todas serão salvas em arquivo digital em CD, farão parte dos pertences dos 

acolhidos na ocasião do desacolhimento.  

 

Periodicamente os colaboradores enviarão para o computador da gerencia as fotografias e 

vídeos dos acolhidos. Os OSE noturno separarão as fotografias e vídeos por evento (Criar uma 

Pasta com Nome do Evento e Data) e por Grupos de Irmãos/Individual.      

 

Os acolhidos serão divididos para referência de um OSE, Técnico ou Gerente que se 

responsabilizarão pela construção da história de vida junto com o acolhido.  

 

Para a elaboração da história de vida utilizaremos como referência os livros do Fazendo Minha 

História: Guia de Ação para o Trabalho em Grupo, Guia de Mediação de Leitura e Guia de Ação 

para Colaboradores. 

 

O funcionário deverá se programar para semanalmente por uma hora realizar a construção da 

História de Vida com o acolhido. Além de programar o horário, deve planejar com antecedência 

os encontros.  

   

HISTÓRIA DE VIDA 

REGISTRO DOS ENCONTROS 

Educador: 

Acolhido: 

Data Atividade do dia Reflexões sobre o encontro 

   

   

 

Os funcionários de referência para a construção da História de Vida devem manter permanente 

contato com as Técnicas para conhecimento, discussão e reflexão sobre a história dos 

acolhidos.  

 

Dentre os temas abordados durante a construção da História de Vida estão: 

Sobre a família 

 Nome dos pais, irmãos e outros familiares;  

 Nome de vizinhos e amigos do local de origem; 

 Relatos sobre o modo de ser dos familiares, vizinhos e amigos; 

 Momentos marcantes vividos com a família; 

 Relatos sobre a casa e o bairro em que morava; 
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 Aquilo de que sente saudade; 

 Fotos legendadas dos pais, irmãos e outros familiares; 

 

Sobre o Serviço de acolhimento 

 Nome, telefone e endereço; 

 Fotos dos lugares preferidos no Serviço de acolhimento; 

 Fotos legendadas dos profissionais; 

 Relatos e depoimentos dos profissionais; 

 Fotos legendadas das demais Crianças e Adolescentes que moram na casa; 

 Relatos e depoimentos dos acolhidos que moram na casa; 

 Fotos das visitas familiares; 

 Os melhores amigos da casa; 

 Datas importantes (festas, Natal, aniversários, Dia das Crianças, etc.); 

 Atividades desenvolvidas na casa; 

 Fotos e relatos de passeios externos; 

 Rotina da Criança ou Adolescente. 

 

Sobre a escola 

 Nome e endereço; 

 Nome dos professores; 

 Série que cursa; 

 Atividades desenvolvidas na escola; 

 Eventos importantes (passeios, festas, etc.); 

 Matérias preferidas; 

 Amigos da escola. 

 

Sobre o passado 

 Fotos legendadas da Criança ou Adolescente quando mais novos; 

 Relatos dos primeiros anos de vida (quando começou a andar, falar, etc.); 

 Relatos dos anos anteriores (fatos marcantes, mudanças significativas, etc.); 

 Motivo de acolhimento; 

 Data de chegada ao acolhimento, sensações e percepções desse momento; 

 Trajetória da família (pais e avós); 

 Trajetória por outros Serviços de acolhimento pelos quais passou; 

 

Sobre o futuro 

 Projetos em curto prazo;  

 Sonhos: o que quero ser quando crescer, profissões, como me vejo no futuro, minha 

casa; 

 Perspectiva de desligamento do Serviço de acolhimento (voltar a morar com a família, 

maioridade, adoção);  

 Despedida (ao final da confecção do álbum ou diante do desligamento do Serviço de 

acolhimento). 
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REGRAS DE CONVIVÊNCIA / DIREITOS E DEVERES 

Saber que para uma boa convivência é primordial conhecer nossos direitos e deveres enquanto 

cidadãos, é fundamental trabalhar o tema com as Crianças e Adolescentes, para que saibam 

desde cedo que cidadania, direitos e deveres são essenciais na vida de cada um. 

 

Na pratica, vamos utilizar os conflitos do cotidiano para trabalhar o tema através de rodas de 

conversas, histórias e soluções para os conflitos dentro do SAICA. 

 

6.6 Forma de monitoramento e avaliação dos resultados 

Indicadores de avaliação do Serviço:  

Fonte: Declaração Mensal de Execução do Serviço  

 

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

substituta durante o semestre.  

Meta: 25%.  

 

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

educação durante os meses do trimestre.  

Meta: 100%.  

 

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

profissionalizantes e/ou de preparação para o Mundo do trabalho no trimestre.  

Meta: 100%. 

 

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

familiar (nuclear e/ou extensa) durante o trimestre. 

Meta: 100%.  

 

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

durante o trimestre.  

Meta: 100%.  

 

Percentual de famílias de crianças/adolescentes ingressantes no trimestre com perfil para PTR 

encaminhadas para os programas de transferência de renda no período.  

Meta: 100%.  

Número de Atividades externas de natureza socioeducativa/lazer realizadas com as crianças e 

adolescentes durante o trimestre  

Meta: 3 ou mais (Deverá ser realizada ao menos uma atividade externa por mês)  

 

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

dos Programas de Transferência de Renda durante o trimestre  

Meta: 0% 
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6.7 Demonstração de metodologia do trabalho social com famílias.  

O trabalho com as famílias será realizado conforme metodologia prevista no documento 

“Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (OT, 

2009)” aprovado pela resolução conjunta Nº 01 de 18 de junho de 2009 do CONANDA e CNAS.  

 

Conforme OT, p. 38 e 37 o acompanhamento realizado com a família deve contribuir para:  

 A acolhida da família, a compreensão de sua dinâmica de funcionamento, valores e 

cultura;  

 A conscientização por parte da família de sua importância para a Criança e ao 

Adolescente e das decisões definitivas que podem vir a ser tomadas por parte da 

Justiça, baseadas no fato da Criança e do Adolescente serem destinatários de direitos; 

 A compreensão das estratégias de sobrevivência adotadas pela família e das 

dificuldades encontradas para prestar cuidados à Criança e ao Adolescente e para ter 

acesso às políticas públicas; 

 A reflexão por parte da família acerca de suas responsabilidades, de sua dinâmica de 

relacionamento intrafamiliar e de padrões de relacionamentos que violem direitos;  

 O desenvolvimento de novas estratégias para a resolução de conflitos;  

 O fortalecimento da autoestima e das competências da família, de modo a estimular sua 

resiliência, ou seja, o aprendizado com a experiência e a possibilidade de superação dos 

desafios;  

 O fortalecimento da autonomia, tanto do ponto de vista socioeconômico, quanto do 

ponto de vista emocional, para a construção de possibilidades que viabilizem a 

retomada do convívio com a Criança e ao Adolescente;  

 O fortalecimento das redes sociais de apoio da família; 

 O fortalecimento das alternativas para gerar renda e para garantir a sobrevivência da 

família. 

 

O acompanhamento das famílias é de comando da equipe técnica, que é composta por, no 

mínimo, Assistente Social e Psicóloga. Porém a realização do trabalho com as famílias é de 

responsabilidade de todos os colaboradores, cada um dentro de suas atribuições.   

 

Cada profissional da equipe técnica tem em geral as mesmas atribuições, salvo pelas 

especificidades inerentes a cada profissão. Para otimizar o fluxo dos atendimentos, registros e 

demais ações, nos organizaremos da seguinte forma. 

 

Cada técnica será tida como referência para alguns casos, divididos igualmente. Ser referência 

de um caso, significa que coordenará as ações relativas a aquele acolhido/família/rede. Por 

exemplo, elaborar relatórios e PIAs, solicitar senha online e acompanhar o processo, articular 

com os Serviços da rede que atendem a família, comunicar a gerente sobre necessidade de 

providenciar documentos, preencher o SISA, programar e agendar os atendimentos e visitas 

com as famílias, acompanhar os depósitos bancários em caso de pensões, etc.  

 

A coordenação das ações será da Técnica de referência, porém os estudos, avaliações, 

planejamento de intervenções, etc., serão realizados por ambas as Técnicas, que podem 

produzir um único relatório, mas com parecer individual (conforme RESOLUÇÃO CFESS Nº 

557/2009 de 15 de setembro de 2009). 
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Os atendimentos individuais, visitas domiciliares e outras intervenções serão realizados por 

ambas as Técnicas sempre que necessário para melhor avaliação e encaminhamento da 

situação.  
 

Abaixo estão descritas as principais técnicas utilizadas para intervenções e as formas de 

registros. 
 

Informativo de acolhimento: Os acolhimentos emergenciais devem ser comunicados à 

autoridade judiciária competente em 24 horas (ECA, art. 93). 
 

Estudo Diagnóstico Pós Acolhimento (Estudo Social): realizado nas situações em que o 

acolhimento ocorreu sem estudo diagnóstico prévio, a fim de avaliar a necessidade da medida 

ou possibilidade de imediata reintegração (OT, p. 31).  A elaboração deste estudo supõe a 

realização anterior de entrevista com o acolhido, seus familiares e/ou rede de apoio, visita 

domiciliar, articulação com os Serviços de referência da família, etc. Deve ser enviado junto 

com o Plano Individual de Atendimento, ou seja, entre 30 e 45 dias após o acolhimento. Pode 

conter uma continuação enviada posteriormente a fim de completar maiores avaliações 

posteriores.  
 

Plano de Atendimento Individual e Familiar (PIA ou PAIF): Consta informações sobre o 

acolhido; sua situação escolar, de saúde, formação complementar, autonomia, entre outros. 

Também constam a situação dos familiares/comunidade e da rede de Serviços, pontuando 

quais as necessidades da família e em quais Serviços são atendidos. Constam os 

compromissos da família, do acolhido e as ações de cada Serviço com prazos a serem 

realizadas. Para elaborar o PIA, além de ouvir o acolhido, seus familiares e os Serviços de 

referência da família, também são ouvidos os Orientadores Socioeducativos que contribuem 

com as observações referente ao acolhido.  

 

Os compromissos familiares que constam no PIA envolvem também a participação em 

atividades escolares como reuniões de pais/responsáveis, festas, acompanhar atendimentos 

médicos, frequência e a qualidade das visitas realizadas ao acolhido, momento em que é 

direcionado a realizar atividades com o acolhido (auxiliar no banho, cuidados, alimentação, 

acompanhar atividades escolares, etc.). Objetivo é promover a preservação dos vínculos 

familiares e a responsabilização parental. Essas atividades entre as famílias e acolhidos são 

acompanhadas/direcionadas pelas técnicas e orientadores.  

 

Estudo de caso: reflexão coletiva que deve partir das informações disponíveis sobre a família 

e incluir resultados das intervenções realizadas (OT, 37). Internamente é realizado com equipe 

técnica e orientadores socioeducativas, com periodicidade semanal. Em nível de articulação é 

realizado com a rede de Serviços, a periodicidade dependerá de casa situação e deverá ser 

estabelecida com os demais Serviços. 

 

Devolutivas: Trata-se de informar a família sobre a opinião técnica emitida na avaliação. 

Também é o momento em que a própria família apresenta sua avalição sobre a situação, suas 

propostas, etc. É parte da construção do PIA, onde são colocadas e acordadas as 

responsabilidades dos familiares e os prazos para cumpri-las. Este acordo é reduzido a termo e 

assinado. 
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Entrevista individual e familiar: permite avaliar a expectativa da família quanto à 

reintegração familiar e elaborar conjuntamente o plano de atendimento, aprofundar o 

conhecimento sobre a família, abordar outras questões especificas, etc. (OT, 37). 

 

Grupo com famílias: dentre outros aspectos, favorece a comunicação com a família, a troca 

de experiências entre famílias e a aprendizagem e o apoio mútuos. Possibilita a reflexão sobre 

as relações familiares e responsabilidades da família na garantia dos direitos de seus membros 

e sobre os aspectos concernentes ao acolhimento (OT, p. 38).  

 

Visita Domiciliar: Conhecer o contexto e a dinâmica familiar e identificar demandas, 

necessidades, vulnerabilidades e riscos (OT, p. 38).  

 

Orientação individual, grupal e familiar: têm como objetivo informar, esclarecer e orientar 

pais e responsáveis sobre diversos aspectos, como a medida de proteção aplicada e os 

procedimentos dela decorrentes (OT, p. 38).  

 

Escuta: Visa conhecer a história da pessoa através do interesse demonstrado a sua narrativa, 

sem confrontos ou julgamentos, a pessoa deve se sentir acolhida para partilhar sua história. 

Essa estratégia constitui-se em um importante elemento para a construção de um vínculo 

entre o profissional e a família. 

 

Encaminhamento e acompanhamento de integrantes da família: à rede local, de acordo 

com demandas identificadas: saúde, educação, geração de trabalho e renda, etc. (OT, p. 38). 

 

Contato telefônico: Alguns contatos telefônicos são informativos (referente a eventos, 

combinar visitas, atendimentos ou passeios com a Criança/Adolescente), outros são uma 

escuta qualificada (geralmente por iniciativa da família, que por ter um vínculo construído com  

Serviço, quando em seu dia-a-dia se vê diante de determinadas situações, busca uma escuta 

profissional) outros ainda são uma tentativa de sensibilizar/vincular a família ao Serviço, 

outros contatos são para acompanhamento (saber como foi o final de semana, como está o 

usuário no pós desacolhimento, etc.), anterior ou posterior à outros atendimentos (visita 

domiciliar, entrevista, etc.). 

 

Relatório de Acompanhamento: Serão arquivados no prontuário e semestralmente enviados 

à VIJ. É a descrição das atividades realizadas, exemplo; escutas, atendimentos, contatos 

telefônicos, visitas domiciliares, etc.  

 

Relatório Informativo: Serão arquivados no prontuário e enviados sempre que necessário.  

Todas as informações registradas serão organizadas em prontuários individuais contendo: 

informações sobre o histórico de vida, motivo do acolhimento, data de entrada e desligamento, 

documentação pessoal, informações sobre o desenvolvimento (físico, psicológico e intelectual), 

condições de saúde, vida escolar, etc.   
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A imagem abaixo é sobre a forma de organização dos prontuários que ficam disponíveis em 

meio digital e físico.  

 

 
 

Apadrinhamento afetivo: 

As M.M. Juízas de direito da Vara da Infância e Juventude do Foro Regional de Santo Amaro 

instituíram em julho/2016 na portaria nº 02/2016 o programa ABRAÇO: AMPLIANDO 

HORIZONTES, CONSTRUINDO LAÇOS que visa estimular os Serviços de acolhimento a 

implementar os projetos de APADRINHAMENTO AFETIVO e define critérios para efetivação de 

tais projetos. 

 

O projeto de apadrinhamento afetivo do SAICA COCAIA foi homologado em 17 de janeiro de 

2017. E tem o objetivo criar e estimular a manutenção de vínculos afetivos ampliando as 

oportunidades de convivência familiar e comunitária às Crianças a partir de sete anos de idade 

e Adolescentes com remotas ou inexistentes possibilidades de reintegração familiar ou 

colocação em família (PROVIMENTO CG N° 36/2014).   

 

O APADRINHAMENTO AFETIVO pode ser dividido nas seguintes etapas: 

 

DIVULGAÇÃO: Realizada pela VIJ, SAICA, CREAS e demais Serviços e atores que compõe a 

rede de proteção. Os meios de divulgação podem ser os mais variados: folhetins, cartazes, 

redes sociais, mídias televisivas, internet, entre outros;   

 

CADASTRAMENTO DOS CANDIDATOS À MADRINHA/PADRINHO: Etapa realizada de 

forma virtual, exclusivamente pelo site do Centro Universitário Assunção- UNIFAI 

(http://www3.unifai.edu.br/);   

 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CANDIDATOS À MADRINHA/PADRINHO: Realizado 

pela UNIFAI e Vara da Infância e Juventude de Santo Amaro (VIJ Santo Amaro); 

 

SELEÇÃO DOS CANDIDATOS: Etapa também realizada pela UNIFAI e VIJ Santo Amaro;  
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PREPARAÇÃO DOS AFILHADOS: Etapa realizada pelo Serviço de Acolhimento. Nesta etapa 

trabalharemos os temas: características legais, sociais, emocionais do APADRINHAMENTO 

AFETIVO, dentre os assuntos abordados estão:  

 

A função do acolhimento institucional e os prejuízos no desenvolvimento de Crianças e 

Adolescentes institucionalizados, concepção de família, funções da família, vínculos 

(consanguíneos, por afinidade e afetividade), peculiaridades da infância e adolescência, os 

possíveis conflitos gerados pela convivência, diferenças entre apadrinhamento e adoção, 

atribuições dos padrinhos/madrinhas e dos afilhados. Na preparação dos afilhados poderemos 

contar com o suporte de outros Serviços ou profissionais que atendam os acolhidos 

(psicólogos, técnicos, etc.);    

 

APROXIMAÇÃO INICIAL: Etapa realizada pelo Serviço de acolhimento. Após ter sido 

realizada a admissão do padrinho/madrinha no cadastro do Serviço de acolhimento a equipe 

técnica irá indicar a Criança ou Adolescente de acordo com as características de cada situação. 

Será realizada uma aproximação inicial entre o acolhido e o candidato a padrinho/madrinha. 

Sendo constata empatia entre ambos a equipe enviará relatório à VIJ solicitando autorização 

para o apadrinhamento;     

INICIO DA CONVIVÊNCIA: realizada pelo SAICA nesta etapa ocorre a assinatura do termo 

de responsabilidade de apadrinhamento e as primeiras visitas dos padrinhos no SAICA, inicia-

se a aproximação com o cotidiano da Criança/Adolescente, progressivamente será autorizada a 

realização de atividades externas com os afilhados e finais de semana com pernoite;   

 

ACOMPANHAMENTO: Realizado pela Equipe Técnica do Serviço de Acolhimento, o 

acompanhamento com padrinhos e afilhados será realizado por meio de escutas, 

atendimentos, contatos telefônicos, encontros com rodas de conversa e visitas domiciliar, de 

acordo com as peculiaridades de casa situação. Os relatórios serão arquivados no prontuário 

de cada padrinho. Semestralmente a VIJ será informada sobre o acompanhamento realizado, o 

relatório seguirá junto com o Plano Individual de Atendimento (PIA) de cada apadrinhado; 

 

6.8 Demonstração de conhecimento e capacidade de articulação com Serviços da 

rede socioassistencial local e políticas públicas setoriais, no âmbito territorial. 

Os Serviços de Acolhimento integram o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), tendo 

interface com outros Serviços da rede socioassistencial, quanto com demais órgãos do Sistema 

de Garantia de Direitos.  [...]A proteção integral a que têm direito as Crianças e os 

Adolescentes acolhidos deve ser viabilizada por meio da utilização de equipamentos 

comunitários e da rede de Serviços local (OT, 2009, p. 43). 

 

A articulação com a rede de Serviços tem como objetivo proporcionar a inclusão, acesso e 

atendimento dos acolhidos e seus familiares na rede de Serviços públicos que visam garantir 

os direitos sociais, além de inclui-los/orienta-los a possíveis iniciativas do setor particular e 

organizações da sociedade civil.  

 

Os principais meios de comunicação utilizados para a articulação com o território são: contatos 

telefônicos, e-mails, visita institucional e reuniões para estudos de casos. 
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A baixo descrevemos os principais Serviços públicos de referência do SAICA COCAIA e das 

famílias das Crianças e Adolescentes acolhidos.  

 

SAÚDE: Tão logo as Crianças e Adolescentes são acolhidos realizamos o cadastro na Unidade 

Básica de Saúde (UBS), cuja de referência do SAICA COCAIA é a UBS Jardim Myrna. Em geral 

a UBS é a porta de entrada para atenção básica/primária de saúde.  

 

Também são realizados atendimentos odontológicos. Havendo necessidade a UBS realizada 

encaminhamento para consultas com especialidades (psicólogo, saúde mental básica, 

fonoaudiólogo, etc.) e outros Serviços da Saúde como o Núcleo Integrado de Reabilitação - 

NIR, Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais –APAE, entre outros.  

 

A UBS Jardim Mirna também realiza algumas atividades de prevenção/orientação coletiva com 

os acolhidos sobre higienização bucal, das mãos, orientação sobre saúde sexual, etc. 

 

Algumas situações especiais de saúde têm outros locais de referência, como exemplo Centro 

de Hematologia do Hospital São Paulo e no Centro de Hemofilia do Hospital das Clinicas que 

são os principais Serviços de referência para, respectivamente, doença falciforme e hemofilia A 

grave.  

 

No caso das famílias, a articulação se dá com a UBS de referência do endereço familiar, por 

exemplo UBS: Chácara Santo Amaro, Jardim Varginha, Vila Natal, Chácara do Conde, Três 

Corações, Chácara do Sol, Jardim Icaraí, Sérgio Chaddad, Jardim Clipper, Cocaia, etc. Essas 

unidades citadas são geralmente as principais UBSs com as quais articulamos os 

acompanhamentos familiares, pertencem a região administrativa Capela do Socorro.  

 

Porém, em algumas ocasiões a depender do endereço da família, seja por mudança, ou 

localização de familiares extensos, necessitamos realizar articulações com UBSs de outras 

regiões administrativas e até mesmo de outros municípios.  

 

Algumas UBSs possuem equipe de saúde mental básica que geralmente atendem situações 

consideradas menos severas, as situações com maior agravamento são atendidas pelos 

Centros de Atenção Psicossocial –CAPS.  

 

Na região administrativa de Capela do Socorro existem três CAPS, sendo um para atendimento 

Infanto-juvenil (CAPS PIRAÇÃO), um para atendimento de adultos (CAPS Adulto – Capela do 

Socorro) e o terceiro para atendimento referente ao uso, abuso, dependência de álcool e 

outras drogas (CAPS AD Capela do Socorro). Os CAPS atendem encaminhamentos da rede e 

demandas espontâneas.  

 

Em geral os familiares, Crianças e Adolescentes atendidos pelo SAICA COCAIA vem de longo 

histórico de violações e vulnerabilidades. A própria situação de acolhimento representa por um 

lado um direito à proteção, mas outro lado há o sofrimento pelo afastamento da família e pela 

vivência institucional.  
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Esta questão interfere consideravelmente nas possibilidades de reparação e ressignificação das 

violações sofridas, bem como trazem impacto negativo na construção de um novo projeto de 

vida, tanto para os familiares quanto para os acolhidos.  

 

Na maior parte das situações avaliamos que seria de extrema relevância o atendimento em 

psicoterapia individual, no mínimo semanal, para os acolhidos e também familiares. 

Geralmente são escassas as ofertas desta modalidade de atendimento no Sistema Único de 

Saúde (SUS).  As ofertas do SUS são normalmente em equipe multidisciplinar e em grupo.  

 

Diante desta problemática inscrevemos alguns usuários para atendimento em psicoterapia em 

universidades como a UNIP (Universidade Paulista). No entanto ainda não foi possível 

contemplar a maior parte dos acolhidos e familiares.  

 

Os acompanhamentos nas universidades são importantes, porém há filas de espera (no caso 

mencionado aguardamos aproximadamente dois anos) e o atendimento dura em geral três 

meses por conta dos recessos.  

 

A cada semestre realizaremos trabalho de elaboração de projeto para busca de psicólogos que 

possam realizar atendimentos aos acolhidos, familiares e aos funcionários do SAICA COCAIA 

para o próximo semestre.  

 

EDUCAÇÃO: Quando chegam ao SAICA e estão fora da escola ou não é possível permanecer 

na escola anterior, os acolhidos são inscritos nas escolas da região. Geralmente necessitamos 

ir até a escola que frequentavam para buscar uma declaração, tentar o cancelamento da vaga, 

solicitar o histórico, etc. Com a declaração realizamos a inscrição ou intenção de transferência 

nova escola.  

 

Em situações de ensino fundamental I as escolas mais próximas do SAICA são Escolas 

Estaduais: Gerson de Moura Muzel, Jardim Myrna II, Otoniel Assis de Holanda. Para ensino 

fundamental II e médio são próximas as Escolas Estaduais; Roberto Mange e Levi Carneiro. 

 

As Crianças de até três anos são inscritas no sistema municipal de educação em Centro de 

Educação Infantil (CEI), cujos mais próximos do SAICA são os CEIs Três Corações. Dos quatro 

aos cinco anos são inscritos nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), cujas mais 

próximas do SAICA são EMEI; Marialice Mencarine Foracchi e Três lagos.    

 

Em caso de Educação para Jovens e Adultos (EJA) as inscrições são realizadas na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental –EMEF Eliza Rachel Macedo de Souza.  

 

Há aproximadamente dois quilômetros do SAICA COCAIA é localizado o Centro Educacional 

Unificado –CEU Três Lagos, que além de ser um equipamento da educação, também promove 

ações culturais, esportivas e recreativas. Por exemplo: aulas de Karate, ginastica, teatro, 

dança, etc., além de apresentações Teatrais, Circuito SP CINE, recreio nas férias, acesso a 

piscina, etc.  
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É comum que as Crianças e Adolescentes acolhidos tenham dificuldades no aprendizado, 

estejam em séries que não correspondam a idade e que apresentem alguns comportamentos 

inadequados (agressividade). Estes dois tópicos são de relevante necessidade de 

aperfeiçoamento no que diz respeito ao real acesso do direito à educação ... 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: Crianças e Adolescentes entre 06 e 14 anos são inscritos no Centro 

para Crianças e Adolescentes – CCA Jardim Sabiá para a realização de atividades 

socioeducativas no contra turno escolar. Os Adolescentes entre 15 e 17 anos podem ser 

inscritos no Centro para Juventude -CJ Rosa Mística que tem proposta direcionada a 

preparação para o trabalho ou outros cursos e atividades que visam esta preparação.  

 

As condições de transporte público para o CCA Jardim Sabiá e do CJ Rosa Mística permite 

maior facilidade no acesso para os acolhidos do SAICA COCAIA do que em outros Serviços e 

projetos da região.  

 

Nesta região há também o Projeto Anchieta que dispõe de CEI, CCA, PPT (Preparação Para o 

Trabalho) e alguns cursos para jovens e adultos.  

 

As famílias atendidas com perfil para inclusão nos programas de transferência de renda são 

orientadas a realizar cadastro no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), cujo de 

referência do território é o CRAS GRAJAÚ. Que também é acionado para acompanhamento em 

nível básico, geralmente realizado pelos Serviços de Assistência Social à Família – SASF.  

 

Os casos que necessitam de acompanhamento na proteção especial são encaminhados para o 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS Capela do Socorro e 

geralmente acompanhados pelo Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicológico – NPJ 

Capela do Socorro. A supervisão e apoio ao SAICA COCAIA é realizada pelo CREAS Capela do 

Socorro.  

 

CONSELHO TUTELAR: O território Capela do Socorro conta com três Conselhos Tutelar (CT), 

são eles: CT Capela do Socorro, CT Grajaú I e CT Grajaú II, este último é de referência do 

SAICA COCAIA.   

 

VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE: Vara da Infância e Juventude (VIJ) de referência do 

SAICA COCAIA é a do Foro Regional II de Santo Amaro.  

 

Os Serviços e órgãos acima descritos são os principais com quem mantemos articulação 

permanente, entretanto, não esgotam toda a articulação em rede realizada.   
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6.9. Detalhamento dos recursos humanos na gestão do Serviço tendo como 

referência o quadro de recursos humanos estabelecido na Portaria de tipificação dos 

Serviços editada pela SMADS, quanto a profissionais e suas quantidades: 

 

Função Carga horária semanal Número 

Gerente de Serviço I  40h 1 

Técnico  40h* 1 Assistente Social e 1 

Psicólogo 

Técnico 40h  

Orientador 

socioeducativo diurno  

40h ou 12X36h 4 e 1 foguista 

Orientador 

socioeducativo noturno  

12X36h 4 e 1 foguista 

Cozinheiro  40h ou 12X36h 2 

Agente operacional  40h ou 12X36h 3 

 

(*) O profissional de Serviço social passa a ter a carga horaria semanal de 30 horas em 

cumprimento às disposições contidas da Lei Federal nº 12.317/2010 

 

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

bem como, a carga horária, habilidades, atribuições e competências 

FUNÇÃO FORMAÇÃO REGIME C/H/S QT HABILIDADES ATRIBUIÇÃO COMPETENCIAS  

Gerente de 
Serviço I 

Superior CLT 40h 1 

 Experiência na 

área e amplo 

conhecimento 
da rede de 

proteção a 

Infância e 
juventude, de 

políticas 

públicas e da 
rede de 

Serviços da 

cidade e região 

Conforme item 

6.9.2. 

 Responsável pela 

gerência do A 

colhimento 
Institucional 

Técnico - 

Assistente 

Social 

Superior CLT 30h 1 

Experiência no 

atendimento a 

Crianças e 

Adolescentes e 
famílias em 

situação de 

risco. 

Conforme item 

6.9.2. 

 Exerce suporte 

técnico ao gerente 

de Serviço no 

trabalho 
desenvolvido pela 

Proteção Especial, 

trabalha 
diretamente com 

setor judiciário da 

Vara da Infância, 
promotoria, 

defensoria, CREAs 

e CRAS. 
Atendimento as 

famílias de origem 

e extensas dos 
acolhidos. 
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Técnico - 
Psicólogo 

Superior CLT 40h 1 

Experiência no 

atendimento a 
Crianças e 

Adolescentes e 

famílias em 
situação de 

risco. 

Conforme item 
6.9.2. 

  Exerce suporte 

técnico ao gerente 

de Serviço no 

trabalho 
desenvolvido pela 

Proteção Especial, 

trabalha 
diretamente com 

setor judiciário da 

Vara da Infância, 
promotoria, 

defensoria, CREAs 

e CRAS. 
Atendimento as 

famílias de origem 

e extensas dos 

acolhidos. 

Técnico - 

Pedagogo 
Superior CLT 40h 1 

Experiência no 

atendimento a 

Crianças e 
Adolescentes e 

famílias em 

situação de 
risco. 

Conforme item 

6.9.2. 

  Exerce suporte 

técnico ao gerente 

de Serviço no 
trabalho 

desenvolvido pela 

Proteção Especial, 
trabalha 

diretamente com 

setor judiciário da 
Vara da Infância, 

promotoria, 

defensoria, CREAs 
e CRAS. 

Atendimento as 

famílias de origem 

e extensas dos 
acolhidos. 

Orientador 

Socioeducativo 
Ensino Médio CLT 40h 14 

 Experiência em 

atendimento a 
Crianças e 

Adolescentes, 

01 profissional 
para cada 10 

acolhidos por 

turno, quando 
houver 

acolhidos que 

demandem 

atenção 
especifica 01 

para cada 8 

usuários, 
quando houver 

dois usuários 

com demandas 
específicas 

serão 6 usuários 

para cada 
orientador 

Conforme item 

6.9.2. 

 Exerce atividades 

de orientação 
social e educativa 

junto aos 

usuários, de 
acordo com a 

programação e 

orientação técnica 
estabelecida. 

Cozinheiro Fundamental CLT 40h 2 

 Experiência no 

reparo de 
alimentos 

seguindo as 

Conforme item 
6.9.2. 

 Responsável pela 

preparação de 
refeições segundo 

cardápio e pelo 
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orientações 

nutricionais e 

balanceamento 

de alimentos 

controle e 

organização geral 

da cozinha e 

despensa 

Agente 

Operaciona 
Fundamental CLT 40h 3 

 Experiência no 

cuidado com a 

organização dos 
espaços, 

limpeza, e 

lavagem de 
roupas 

Conforme item 

6.9.2. 

Executa Serviços 

de higienização, 

limpeza, 
arrumação e 

manutenção; 

auxilia na 
preparação de 

refeições; zela e 

vigia o espaço 
físico do Serviço, 

quando for o caso. 

TOTAL 23   

 

6.9.2. Especificar a distribuição dos profissionais para a operacionalização e gestão 

do Serviço para a garantia dos resultados e metas propostas 

 

Gerente de Serviço I 

1. Coordenar a elaboração do planejamento semestral e sua execução mensal em 

conjunto com a equipe técnica, levando em conta a legislação vigente e as 

necessidades dos usuários do Serviço e de suas famílias; 

2. Gestão da Entidade; 

3. Elaboração em conjunto com equipe técnica e demais colaboradores do Projeto Político 

Pedagógico do Serviço; 

4. Supervisão dos trabalhos desenvolvidos pelos colaboradores; 

5. Articulação com os sistemas de garantias de direito; 

6. Organizar e monitorar as atividades conforme planejamento; 

7. Pesquisar e visitar os recursos socioassistenciais e das demais políticas do território; 

8. Monitorar os encaminhamentos à rede socioassistencial e demais Serviços públicos; 

9. Articular com CRAS/CREAS e demais Serviços da rede socioassistencial visando à 

qualificação dos encaminhamentos da Criança/Adolescente/família; 

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

11. Responsabilizar-se pela gestão administrativa, que compreende os instrumentais de 

controles técnicos e financeiros, documentação legal pertinente à prestação do Serviço, 

relatório mensal de usuários de famílias; 

12. Requisitar à Organização o material e equipamento necessário para o trabalho; 

13. Administrar a distribuição do material de escritório, pedagógico, limpeza e alimentação; 

14. Administrar o controle de estoque de cereais, limpeza, higiene e pedagógico; 

15. Administrar o fluxo de compras de cereais, limpeza, higiene e pedagógico; 

16. Participação de reuniões semanais na ONG; 

17. Organizar e administrar as tarefas do quadro de RH do Acolhimento; 

18. Participar do processo seletivo dos funcionários junto a supervisão técnica; 

19. Avaliar o desempenho dos funcionários; 

20. Promover reuniões de avaliação de atividades, em conjunto com a equipe técnica, para 

manutenção ou redirecionamento delas; 

21. Receber, avaliar e encaminhar sugestões dos usuários sobre as atividades do Serviço; 

22. Emitir relatórios quando solicitado; 
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23. Encaminhar a DEMES e o relatório mensal das ações para o supervisor técnico; 

24. Apresentar, mensalmente, os comprovantes fiscais de prestação de contas para a 

CREAS/SAS/UPC; 

25. Planejar, em conjunto com os profissionais da cozinha, a execução do cardápio, 

conforme as normatizações de SMADS. 

 

Técnico - Assistente Social/ Pedagogo e Técnico Psicólogo 

1. Participar da elaboração do planejamento semestral e mensal levando em conta a 

legislação vigente e as necessidades dos usuários do Serviço; 

2. Registrar as atividades relacionadas à sua atuação; 

3. Participar da elaboração do cronograma de realização de visitas domiciliares, para a 

inclusão das Crianças e Adolescentes no Serviço, para as famílias beneficiárias do PBF 

que não estão cumprindo com as condicionalidades ou em outras situações que se 

fizerem necessárias; 

4. Realizar entrevista com famílias de Crianças e Adolescentes; 

5. Realizar acolhimento as famílias extensas e de origem; 

6. Realizar visita domiciliar às famílias, quando necessário; 

7. Informar o setor judiciário sobre ao colhimento da Criança e do Adolescente; 

8. Informar e discutir com os usuários e suas famílias os direitos socioassistenciais e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, sensibilizando-os para a identificação de 

situações de risco; 

9. Realizar sempre que necessária reunião com os familiares das Crianças/Adolescentes 

para discussão de temas relevantes; 

10. Orientar, encaminhar e auxiliar na obtenção de documentos quando necessário; 

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

12. Pesquisar e visitar os recursos socioassistenciais e demais políticas públicas do 

território; 

13. Participar de reuniões de avaliação das atividades (para manutenção ou 

redirecionamento das mesmas); 

14. Substituir o gerente do Serviço quando designado por este; 

15. Elaboração em conjunto com o gerente do Serviço e demais colaboradores do projeto 

Político Pedagógico; 

16. Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas famílias com vistas a reintegração 

familiar; 

17. Apoio na seleção dos orientadores e demais colaboradores; 

18. Capacitação e acompanhamento dos orientadores e demais colaboradores; 

19. Encaminhamento, discussão e planejamento em conjunto com outros atores da rede de 

Serviços e do SGD das intervenções necessárias ao acompanhamento dos usuários e 

suas famílias; 

20. Organização das informações dos acolhidos e respectivas famílias, na forma de 

prontuário individual; 

21. Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciaria, Ministério 

Público, de relatórios semestrais sobre a situação de cada acolhido, apontando I: 

possibilidades de reintegração familiar, II necessidade de aplicação sob novas medidas, 

III quando esgotados os recursos de manutenção a família de origem a necessidade de 

encaminhar para a adoção; 

22. Preparação do acolhido para o desligamento em parceria com o orientador; 
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23. Mediação em parceria com o orientador no processo de aproximação e fortalecimento 

ou construção do vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso; 

24. Elaboração de dados na DEMES; 

25. Elaboração de dados no Relatório mensal; 

26. Participação das discussões de casos em rede; 

27. Participação da supervisão de CREAS; 

28. Participação e elaboração do processo para Audiências Concentradas; 

29. Auxiliar o grupo com formações específicas, orientações e estudos de caso; 

30. Ser mediador de estratégias para criação, manutenção e seguimento de ferramentas 

pedagógicas que auxiliem os profissionais; 

31. Contato direto com Politicas Publicas que auxiliem na execução de ferramentas ou 

documentações dos Acolhidos e suas famílias. 

 

Orientador Socioeducativo 

1. Orientar e acompanhar os usuários de acordo com a programação e orientação técnica 

estabelecida; 

2. Participar do planejamento, implantação e execução das atividades do Serviço; 

3. Zelar pela ordem da casa e do material utilizado nas atividades socioeducativas; 

4. Informar ao gerente/assistente técnico sobre situações que indiquem alteração no 

comportamento dos usuários como: suspeita de violência, abandono, maus tratos, 

negligência e abuso sexual, consumo de drogas e gravidez; 

5. Receber e encaminhar ao gerente sugestões dos usuários sobre as atividades do 

Serviço; 

6. Participar de atividades de capacitação, planejamento, sistematização e avaliação em 

conjunto com a equipe técnica; 

7. Auxiliar na organização e coordenação das atividades socioeducativas, objetivando 

promover e qualificar o convívio social entre os usuários e sua convivência comunitária; 

8. Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; 

9. Organização do ambiente (espaço físico, atividades adequadas ao grau de 

desenvolvimento de cada Criança ou Adolescente); 

10. Auxilio a Criança e ao Adolescente para lidar com a história de vida, fortalecimento da 

auto estima e construção de identidade; 

11. Organização de fotografias, e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada 

acolhido de modo a preservar a sua história de vida; 

12. Acompanhamento nos Serviços de saúde, educação, proteção básica e especial e lazer; 

13. Apoio na preparação do acolhido para o desligamento, sendo para tanto orientado e 

supervisionado por um profissional do nível superior; 

14. Acompanhar e interagir com os acolhidos e suas famílias durante os momentos de 

visitas; 

15. Responsabilizar – se com as demandas e atribuições específicas para atender acolhidos 

com deficiências ou demandas que necessitem saídas excepcionais, acompanhamento 

fixos em órgãos públicos externos e atenção especial aos cuidados.  
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Cozinheiro 

1. Receber os gêneros alimentícios, observando as quantidades e a qualidade dos 

mesmos; 

2. Armazenar corretamente os gêneros alimentícios, observando os prazos de validade; 

3. Preparar e servir refeições, conforme instruções e cardápios pré-estabelecidos por 

nutricionistas e ou Direção da Unidade; 

4. Recolher, lavar, secar e guardar utensílios de copa e cozinha, mantendo a higiene, 

conservação e organização dos utensílios e equipamentos, rotineira e imediatamente 

após o uso; 

5. Manter a higiene, conservação e organização da área física da cozinha e depósito; 

6. Requisitar a ONG sempre que necessário, utensílios e equipamentos, em conjunto com 

a Direção do acolhimento; 

7. Registrar, diariamente, o número de refeições servidas e a aceitação por parte dos 

acolhidos; 

8. Preencher formulários de controle de estoque de gêneros alimentícios, em conjunto com 

a direção do acolhimento; 

9. Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 

10. Participar das atividades parada técnicas desenvolvidas pelo acolhimento 

11. Realizar outras atividades correlatas com a função; 

12. Separar diariamente amostras de alimentos seguindo normas da Vigilância sanitária; 

13. Aferir temperatura diária de frízer e geladeiras conforme normas da vigilância sanitária; 

14. Armazenar produtos conforme normas da Vigilância Sanitária; 

15. Etiquetar e estocar alimentos conforme normas da Vigilância Sanitária; 

16. Auxilio na preparação da autonomia culinária do Adolescente; 

17. Auxilio na organização e controle de entrada e saída de alimentos. 

 

Agente Operacional - Atribuições na cozinha: 

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

2. Executar e manter a higiene, limpeza e arrumação da cozinha e refeitório, outros 

ambientes quando necessário; 

3. Trabalhar adequadamente com os materiais e os equipamentos e mantendo-os sempre 

em boas condições de uso; 

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

5. Auxilio na preparação da autonomia culinária do Adolescente; 

6. Auxilio na organização e controle de entrada e saída de alimentos. 

 

Agente Operacional - Atribuições na limpeza geral: 

1. Executar e manter Serviços de higienização, limpeza e arrumação nos ambientes do 

Serviço; 

2. Zelar e vigiar o espaço físico do Serviço, quando necessário. 

3. Trabalhar adequadamente com os materiais e os equipamentos e mantendo-os sempre 

em boas condições de uso; 

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

5. Manter o ambiente limpo e organizado; 
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6. Organização da manipulação dos produtos de limpeza conforme normas da Vigilância 

Sanitária; 

7. Organizar e manipular e etiquetar produtos de limpeza conforme normas da Vigilância 

Sanitária. 

  

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

Para garantir qualidade ao projeto Político Pedagógico do SAICA Cocaia investe na capacitação 

e acompanhamento da equipe de profissionais é indispensável para se alcançar qualidade no 

atendimento, visto se tratar de uma tarefa complexa, que exige, além de “espírito de 

solidariedade”, “afeto” e “boa vontade”, uma equipe bem preparada.  

 

Para tanto, é indispensável que seja prevista capacitação de qualidade, e formação continuada 

dos profissionais, especialmente aqueles que têm contato direto com as Crianças e 

Adolescentes e suas famílias.  

 

Sendo assim após cada contratação o profissional passará por formação específica na sede da 

organização, após essa formação, passará um dia no núcleo de trabalho com gerente e equipe 

técnica em formação, para conhecer histórico do acolhimento, território e informações 

importantes para o desenvolvimento do trabalho. 

 

Por toda esta realidade, algumas atividades de acompanhamento são extremamente 

importantes no sentido de melhorar o desempenho profissional, a qualidade do atendimento 

institucional e o bem-estar das Crianças e Adolescentes acolhidos através de: 

1. Reuniões periódicas de equipe (discussão e fechamento de casos, reavaliação de Planos 

de Atendimento Individual e familiar, construção de consensos, revisão e melhoria da 

metodologia); 

2. Formação continuada sobre temas recorrentes do cotidiano, assim como sobre temas já 

trabalhados na fase de capacitações iniciais, orientadas pelas necessidades 

institucionais; 

3. Estudos de caso; 

4. Encontros diários entre 15’ e 20’ entre os profissionais dos diferentes turnos para a 

troca de informações; 

5. Grupo de escuta mútua; 

6. Espaço de escuta individual; 

7. Avaliação, orientação e apoio periódico pela equipe técnica. 

 

Mensalmente será ofertado uma formação específica, com um profissional, no qual abordará 

temas previsto no quadro a baixo, esse quadro é flexível a mudanças de acordo com a 

situação processual dos usuários, ou seja, sempre serão ofertados temas que estejam dentro 

da realidade do Serviço de Acolhimento.  
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7 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA  

7.1. Descrição de receitas expressa pelo valor do convenio (De acordo com o valor 

informado no Instrumental para Instalação de Parceria pôr termo de colaboração). 
 

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

quando for o caso: R$83.808,45 
 

7.1.2. Valor anual ou do período (valor mensal quantidade de meses no exercício): 

R$1.005.701,40 
 

7.1.3. Valor total da parceria (Valor mensal x 60 meses ou quantidade de meses se inferior 

a 60): R$5.028.507,00 

 

7.2. Descrição de despesas dos custos diretos e indiretos (o valor total da parceria 

deve ser de acordo com a Planilha Referencial de Custo dos Serviços elaborada pela SMADS) 

 

Observação: Para o valor de Aluguel da Categoria III deve ser observado o limite que consta 

na Portaria Intersecretarial SF/SGM nº 06, de 27 de junho de 2017. 

 

Para Tanto o Proprietário do imóvel através do processo nº6047-2018-0000-654-6 da data de 

06/011/2018 solicitou a regularização do imóvel junto a Prefeitura, com prazo previsto de 

retorno de 120 dias. 

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD 

 SAS CAPELA DO SOCORRO   

NOME DA OSC INSTITUTO VIVA MELHOR 

NOME FANTASIA SAICA COCAIA 

TIPOLOGIA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

EDITAL 060/SMADS/2019 

Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO 
 

Nº TERMO DE COLABORAÇÃO 
 

 OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL     

OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL X   

OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E 
PIS     

 RECEITAS 

 VALOR MENSAL DE REPASSE 79.100,12 

VALOR DE IPTU 342,98 

VALOR DE ALUGUEL 4.365,35 

TOTAL DO REPASSE MENSAL  83.808,45 

 CONTRAPARTIDAS 

TIPO VALOR 

Valor de Contrapartida em BENS 26.350,00 

Valor de Contrapartida em SERVIÇOS 0,00 

Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS 0,00 

 DESPESAS 
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   MROSC   

ITENS DE DESPESAS (LDO) 
CUSTO 
DIRETO CUSTO INDIRETO TOTAL 

Remuneração de pessoa e Encargos 
Relacionados 69.829,99 0,00 69.829,99 

Outras Despesas (incluir valor mensal de 
IPTU) 8.615,11 998,00 9.613,11 

VALOR MENSAL 78.445,10 998,00 79.443,10 

Aluguel de imóvel 4.365,35 0,00 4.365,35 

TOTAL MENSAL DE DESPESA 82.810,45 998,00 83.808,45 

 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 Recursos Humanos 52.634,35 

RE Encargos Sociais     5.842,41 

RE Fundo de Reserva     11.353,23 

RE Horas Técnicas     0,00 

OD Alimentação     5.222,13 

OD Material Para Trabalho Socioeducativo e Pedagógico 50,00 

OD 
Despesa com Concessionárias de 
Serviço 

  2.000,00 

OD Material de Expediente e Escritório   0,00 

OD Material de Higiene e Limpeza   500,00 

OD Manutenção e Reforma do Imóvel 500,00 

OD Manutenção e Reparos de Bens Permanentes 0,00 

OD 
Transporte de Usuário, quando Necessário, e para o Serviço de 
acordo com as necessidades das ações do trabalho 

0,00 

OD Despesa de Atividade Externa de Natureza Socioeducativa e de Lazer 0,00 

OD Despesa de Transporte e Vestuário 0,00 

OD Taxas de Serviços  Públicos ou exercício de poder de polícia 0,00 

OD Despesa com aquisição de bens permanentes 0,00 

OD 
Outras  Despesas Decorrentes diretamente das necessidades do 
Serviço 

0,00 

OD IPTU     342,98 

AL Aluguel     4.365,35 
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 Contador  998,00 

      

      
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 
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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  10 às 19 h 40 h /s 5.348,09 

Técnico Social   13 às 19 h 30 h/s 3.123,17 

Técnico Psicologia   7 às 16 h 40 h /s 3.123,17 

Técnico Pedagógo 10 às 19 h 40 h /s 3.123,17 

Orientador Socioesucativo  07 às 19 h 12x36 1.780,98 

Orientador Socioesucativo  07 às 19 h 12x36 1.780,98 

Orientador Socioesucativo  07 às 19 h 12x36 1.780,98 

Orientador Socioesucativo  07 às 19 h 12x36 1.780,98 

Orientador Socioesucativo  07 às 19 h 12x36 1.780,98 

Orientador Socioesucativo  07 às 19 h 12x36 1.780,98 

Orientador Socioesucativo  07 às 19 h 12x36 1.780,98 

Orientador Socioesucativo  19 às 7 h 12x36 2.671,46 

Orientador Socioesucativo  19 às 7 h 12x36 2.671,46 

Orientador Socioesucativo  19 às 7 h 12x36 2.671,46 

Orientador Socioesucativo  19 às 7 h 12x36 2.671,46 

Orientador Socioesucativo  19 às 7 h 12x36 2.671,46 

Orientador Socioesucativo  19 às 7 h 12x36 2.671,46 

Orientador Socioesucativo  19 às 7 h 12x36 2.671,46 

Cozinheira   07 às 19 h 12x37 1.516,41 

Cozinheira   07 às 19 h 12x38 1.516,41 

Agente Operacional 9 às 18 h 40 h /s 1.238,95 

Agente Operacional 9 às 18 h 40 h /s 1.238,95 

Agente Operacinal   8 às 17 h 40 h /s 1.238,95 

        

QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES                       23 52.634,35 

Horas Técnicas 10 h/ mês 0,00 

 CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

DESCRIÇÃO VALOR 

INSS - 26,80%   - ISENTO 0,00 

FGTS - 8% 4.210,75 

PIS - 1% 526,34 

VALE TRANSPORTE - 2,10% 1.105,32 

 CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado 

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ALÍQUOTA VALOR PROVISIONADO 

52.634,35 21,57 11.353,23 
Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento. 

  

CONTRAPARTIDAS 

TIPO DESCRIÇÃO VALOR 

  Descrição de cada item Qt Valor unitário Valor total 

B Aparelhos Eletrônicos 4.400,00 

B Aparelhos Eletroeletrônicos 4.300,00 

B Informática 7.600,00 
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B Mobiliário 10.050,00 

B Utensílios 0,00 

B Equipamentos contra Incêndio 0,00  

    26.350,00 

      Data: 08/04/2019 
  

 Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: 

Geraldo Salvador de Souza 

Nº do RG: 18.362.743-x   Nº do CPF: 013.948.598-80 

Assinatura: 

   

 

 
    

    

    

    

    

    

    

     

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

cada despesa rateada) 

7.3.1. Tipo da despesa (custo direto ou indireto): Não se aplica; 

7.3.2. Descrição da(s) despesa(s): Não se aplica; 

7.3.3. Unidades envolvidas: Não se aplica;  

7.3.4. Valor total da despesa: Não se aplica; 

7.3.5. Valor do rateio por unidade: Não se aplica; 

7.3.6. Memória de cálculo utilizado para o rateio:  Não se aplica. 

 

8  –  OPÇÃO  POR  VERBA  DE  IMPLANTAÇÃO  (nos  termos  dos  artigos  104  a  108  

da Instrução Normativa 03/SMADS/2018)  

8.1. (x) não solicitarei verba de implantação  

8.2.  (  ) solicitarei verba de implantação no valor estimado de: Não se aplica 

  

9 – CONTRAPARTIDAS (de acordo com o instrumental a seguir)  

DEMOSTRATIVO DE CONTRAPARTIDA 
  

SAS CAPELA DO SOCORRO     

TIPOLOGIA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

NOME DA OSC INSTITUTO VIVA MELHOR 

NOME FANTASIA SAICA COCAIA 

EDITAL 060/SMADS/2019 

Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO   

Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

Nº TERMO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 Contrapartida de Bens 
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Descrição de cada item 
Unidade de 
Medida 

Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Fogão 6 bocas Brastemp   1 1.500,00  1.500,00  

Computador Dell Intel R core TM Quad CPU   2 2.000,00  4.000,00  

Computador positivo k2580 proces Intel 8G   2 1.500,00  3.000,00  

TV LED 50 polegadas marca Phillips    1 3.000,00  3.000,00  

Pratelheiras de aço    6 750,00  4.500,00  

Mesa reunião redonda madeira 6 lugares   1 1.800,00  1.800,00  

Piscina de bolinha   1 1.800,00  1.800,00  

Mesa ping pong   1 1.600,00  1.600,00  

Máquina de lavar Electrolux turbo 10k   1 1.200,00  1.200,00  

Maquina Brastemp jumbo 10k   1 1.600,00  1.600,00  

Impressora Epson L355   1 600,00  600,00  

Trocador Burigotto   1 350,00  350,00  

PS2 sonny 2   1 500,00  500,00  

DVD Phillips   1 450,00  450,00  

Radio Philco MP3   1 450,00  450,00  

          

Total   22 19.100,00 26.350,00 

  
     

  

Contrapartida de Serviços 

Descrição de cada item 
Unidade de 
Medida 

Quantidade Valor Unitário Valor Total 

    10hs R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

Horas Técnicas         

          

          

Total   0 1.500,00 1.500,00 

       Contrapartida de VALORES 
 Finalidade VALOR Frequência 

       
       
 Total 0,00   
   

       Data: 08/04/2019 
   

 Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: 

Geraldo Salvador de Souza 

Nº do RG: 18.362.743-x   Nº do CPF:   013.948.598-80 

Assinatura: 
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10  –  QUADRO  DE  DESEMBOLSO  PARA  O  EXERCÍCIO  EM  QUE  SERÁ  FIRMADA PARCERIA.  

10.1. Parcela única  

10.1.1. Valor da Verba de Implantação: R$  

10.1.2. Contrapartidas em bens (indicar o mês): R$  

10.1.3. Contrapartidas em Serviços (indicar o mês): R$  

10.1.4. Contrapartidas em Recursos Financeiros (indicar o mês): R$  

  

10.2. Parcelas mensais (registrar as parcelas referentes ao exercício civil, 

compreendendo o mês previsto para início da parceria e o último mês do exercício 

em curso).  
 

PARCELAS 
VALOR DO 

REPASSE 

CONTRAPARTIDA EM 

RECURSOS 
FINANCEIROS 

CONTRAPARTIDAS EM 

BENS 

CONTRAPARTIDAS EM 

SERVIÇOS 

1ª R$ 83.808,45   R$ 26.350,00 1.500,00 

2ª R$ 83.808,45     1.500,00 

3ª R$ 83.808,45     1.500,00 

4ª R$ 83.877,05     1.500,00 

5ª R$ 83.808,45     1.500,00 

6ª R$ 83.808,45     1.500,00 

7ª R$ 83.808,45     1.500,00 

8ª R$ 83.808,45     1.500,00 

9ª R$ 83.808,45     1.500,00 

10ª R$ 83.808,45     1.500,00 

11ª R$ 83.808,45     1.500,00 

12ª R$ 83.808,45     1.500,00 

TOTAL R$1.005.701,40    26.350,00 18.000,00 
 

ObsA partir do exercício civil seguinte, serão 12 parcelas de igual valor até o penúltimo 

exercício. No último exercício, o número de parcelas corresponderá ao período entre o primeiro 

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

10 – INDICADORES DA AVALIAÇÃO 

Conforme constam nos artigos 115 a 117 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018. 

 

São Paulo, 08 de abril de 2019.  
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