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1. DADOS DO SERVIÇO 

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

1.2. Modalidade (quando for o caso): Não se aplica  

1.3. Capacidade de atendimento: 15 vagas  

1.4. No total de vagas: 15  

1.4.1.  Turnos (se for o caso): Não se aplica 

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

1.4.3.  No de vagas x gêneros (se for o caso): 15 ambos os sexos 

1.5. Distrito(s) possível(is) para instalação do serviço: SAS CS que é composto pelos 

seguintes distritos: Socorro, Grajaú e Cidade Dutra. 

1.6. Área de abrangência do serviço (em distrito(s)): Prefeitura Regional Capela do 

Socorro  

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

2.1. Nome da OSC: Associação Brasileira Beneficente Aslan – ABBA 

2.2. CNPJ: 59.641 340/0001-44 

2.3. Endereço completo: Rua Aramis Dalla Torre, 232. Jd. Represa, São Paulo – SP 

2.4. CEP: 04826-100 

2.5. Telefone(s): (11) 5925-3190 

2.6. Endereço eletrônico da OSC: secretaria@abbabrasil.com.br   

2.7. Site: www.abbabrasil.com.br 

2.8. Nome do(a) Presidente da OSC: Joel Barbosa 

2.8.1. CPF: 065.146.998-80 

2.8.2. RG/Órgão Emissor: 13.317.836-5 SSP/SP  

2.8.3. Endereço completo: Avenida Senador Teotônio Vilela 4029, bloco 4b, Ap. 

52 Vila São José, São Paulo – SP CEP 04833-001 

 

 

3. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA  

Introdução 

Pelo presente, apresentamos o plano de trabalho da Casa Elohim em cumprimento aos 

requisitos apresentados no Edital no 142/SMADS/2019. Salientamos que a ABBA tem 

trabalhado no acolhimento institucional de crianças e adolescentes em situação de risco e 

vulnerabilidade social desde 1993 e que a Casa Elohim se encontra em funcionamento desde 

2006 tendo, neste momento, sete crianças e adolescentes acolhidos.  

A Casa Elohim constitui-se, portanto, como um serviço de proteção especial de alta 

complexidade promovendo o acolhimento de crianças e adolescentes de ambos os sexos em 

situação de risco e vulnerabilidade social de 0 a 17 anos e 11 meses, a fim de reintegrá-los em 

suas famílias biológicas ou, quando isso não for possível, em uma família substituta, atuando 

mailto:secretaria@abbabrasil.com.br
http://www.abbabrasil.com.br/
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juntamente com o CREAS e a rede de proteção socioassistencial para promover atendimento 

integral à cada criança e adolescente acolhido. 

 

Justificativa  

Ao longo da história, a questão de crianças e adolescentes em situação de risco e 

vulnerabilidade social no Brasil tem sido um desafio constante para a sociedade. Uma pesquisa 

publicada em março de 2011, foi a primeira pesquisa1 a mostrar a realidade de crianças e 

adolescentes em situação de rua no Brasil e consta que:  

23.973 crianças e adolescentes vivem nas ruas em 75 cidades (com população acima 

de 300 mil habitantes) no país.  A maior parte dessa população é do sexo masculino e 

está na faixa etária dos 12 aos 15 anos. Metade dos entrevistados revelaram que vivem 

nessa situação há mais de um ano. Entre os estados, São Paulo apresentou o segundo 

maior numero com 4.751 crianças e adolescentes. 

Além de crianças e adolescentes em situação de rua, o número de crianças e 

adolescentes que se encontram em acolhimento institucional no Brasil é desafiador. Conforme 

o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA), (dados de 22 de julho de 

2019), 47.770 é o número de crianças e adolescentes acolhidos, sendo 23.390 de sexo feminino 

e 24.380 de sexo masculino. Segundo o mesmo cadastro, o estado de São Paulo tem o maior 

número de acolhidos: treze mil, seiscentos e uma crianças/adolescentes (13.158)2. 

As razões pelas quais esse grande número de crianças e adolescentes tem sido acolhidas 

são variadas. Segundo Levantamento Nacional das Crianças e Adolescentes em Serviços de 

Acolhimento (Assis, Farias 2013)3.  

Os três principais motivos de acolhimento são: negligência na família (33,2%), 

abandono pelos pais ou responsáveis (18,5%) e pais ou responsáveis dependentes 

químicos/alcoolistas (17,7%). 

 
1 http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,grandes-cidades-tem-23973-criancas-de-rua-63-vao-parar-la-por-brigas-em-

casa-imp-,683816. Acesso online. 22/07/19 

2 http://www.cnj.jus.br/cnca/publico/. Acesso: 22/07/19 

3 http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/dicivip_datain/ckfinder/userfiles/files/LIVRO_Levantamento%20Nacional_Final.pdf. 

Acesso online. 22/07/19 
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A pesquisa apontou também que 84,1% dessas crianças e adolescentes não estão 

destituídas do poder familiar existindo, portanto, a possibilidade de retorno aos familiares. 

Devido aos riscos pelos quais passam essas crianças e adolescentes, os mesmos tem índices 

elevados de envolver-se em atividades ilícitas de alto risco como uso de drogas, gravidez 

precoce e outros. A vulnerabilidade social de crianças e adolescentes tem trazido experiências 

desfavoráveis para o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. 

Diante desta análise a Casa Elohim tem como objetivo o atendimento de uma demanda, 

que mediante fatores históricos, econômicos e sociais, se encontram em situação de risco e de  

vulnerabilidade social, promovendo o acolhimento provisório de crianças e adolescentes de 

ambos os sexos de 0 a 17 anos e 11 meses, sempre com o objetivo de reintegrá-los em suas 

famílias biológicas, extensa ou, quando isso não for possível, em uma família substituta. 

A proposta é que as atividades sejam desenvolvidas por meio de um conjunto de ações 

que se articulam com setores da saúde, educação, assistência social e demais instituições, 

através de uma proposta psicossocial que visa a garantia dos direitos, tendo em foco a criança 

e o adolescente como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN 
                           Reintegração Familiar de Crianças e Adolescentes 

 

 

 

R. Aramis Dalla Torre, 232 – Jd. Represa CEP: 04826-100 São Paulo/SP 

Tel/Fax (0** 11) 5925-3190 – secretaria@abbabrasil.com.br - CNPJ 59.641.340/0001-44 

6 

4. DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DE SEU CUMPRIMENTO  

 Metas Insuficiente Insatisfatório Suficiente Superior 

D
im

en
sã

o
: 

E
st

ru
tu

ra
 f

ís
ic

a 
e 

ad
m

in
is

tr
at

iv
a
 

 

Cômodos e mobiliários estão sendo 

utilizados no semestre conforme o 

aprovado no Plano de Trabalho 

 

Cômodos e mobiliários 

encontram-se em 

desconformidade com o 

previsto no Plano de 

Trabalho, afetando o 

desenvolvimento das 

atividades do serviço. 

Cômodos e mobiliários 

encontram-se em 

desconformidade com o 

Plano de Trabalho, mas 

isso não afeta o 

desenvolvimento das 

atividades do serviço. 

 

Cômodos e mobiliários 

encontram-se de acordo 

com o previsto no Plano 

de Trabalho 

 

Cômodos e mobiliários 

encontram-se para além 

do aprovado no Plano de 

Trabalho, com provisões 

adicionais com potencial 

para impactar 

positivamente sobre as 

atividades desenvolvidas. 

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. 

 

 Materiais e artigos 

socioeducativos, 

pedagógicos, lúdicos e 

esportivos, bem como 

insumos referentes a 

ofertas específicas, 

encontram-se em 

desconformidade com o 

previsto no Plano de 

Trabalho, afetando o 

desenvolvimento das 

atividades do serviço. 

 

Materiais e artigos 

socioeducativos, 

pedagógicos, lúdicos e 

esportivos, bem como 

insumos referentes a 

ofertas específicas, 

encontram-se em 

desconformidade com o 

previsto no Plano de 

Trabalho, mas isso não 

afeta o desenvolvimento 

das atividades do serviço. 

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. 

 

Materiais e artigos 

socioeducativos, 

pedagógicos, lúdicos e 

esportivos, bem como 

insumos referentes a 

ofertas específicas, 

encontram-se para além 

do previsto no Plano de 

Trabalho, com potencial 

para impactar 

positivamente sobre a 

qualidade das atividades 

desenvolvidas. 

Cômodos e mobiliários se 

encontram em perfeitas condições 

de uso 

Cômodos e mobiliários 

encontram-se em 

condições de uso 

Cômodos e mobiliários 

encontram-se em 

condições de uso 

Cômodos e mobiliários 

encontram-se em 

Cômodos e mobiliários 

encontram-se em 

perfeitas condições de 
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 inadequadas, afetando o 

desenvolvimento das 

atividades do serviço. 

inadequadas, mas isso 

não afeta o 

desenvolvimento das 

atividades do serviço. 

 

perfeitas condições de 

uso 

 

uso, com implantação de 

sistema de avaliação 

periódica do grau de 

satisfação do usuário. 

S
er

v
iç

o
s,

 p
ro

ce
ss

o
s 

o
u
 

at
iv

id
ad

es
 

 

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. 

 

Menos de 70% dos 

usuários com relatórios e 

prontuários elaborados ou 

atualizados no semestre. 

 

Entre 70% e 80% dos 

usuários com relatórios e 

prontuários elaborados ou 

atualizados no semestre. 

 

Entre 81% e 99% dos 

usuários com relatórios e 

prontuários elaborados ou 

atualizados no semestre. 

 

100% dos usuários com 

relatórios e prontuários 

elaborados ou atualizados 

no semestre. 

 

P
ro

d
u
to

s 
o
u
 r

es
u
lt

ad
o
s 

 

Número de usuários atendidos / 

capacidade parceirizada do serviço 

 

Inferior a 70% 

 

70% a 80% 

 

81% e 90% 

 

Maior que 90% 

 

Cardápio elaborado nos termos do 

Manual Prático de Alimentação da 

SMADS e com participação dos 

usuários do serviço 

Cardápio em desacordo 

com o Manual Prático de 

Alimentação da SMADS 

Cardápio elaborado nos 

termos do Manual Prático 

de Alimentação da 

SMADS, mas sem provas 

de divulgação nos 

serviços e/ou de 

participação dos usuários 

em sua formulação. 

Cardápio elaborado nos 

termos do Manual Prático 

de Alimentação da 

SMADS, com divulgação 

no serviço e com 

participação dos usuários 

em sua formulação. 

Cardápio elaborado nos 

termos do Manual Prático 

de Alimentação da 

SMADS, com divulgação 

no serviço e com 

participação dos usuários 

em sua formulação, com 

implantação de sistema 

de avaliação periódica do 
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grau de satisfação do 

usuário. 

Execução das atividades previstas 

no Plano de Ação Semestral, 

compreendendo todas as suas 

dimensões. 

 

Realização de menos de 

70% das atividades 

previstas no Plano de 

Ação Semestral 

 

Realização de 70% a 80% 

das atividades previstas 

no Plano de Ação 

Semestral 

 

Realização de 81% a 95% 

das atividades previstas 

no Plano de Ação 

Semestral 

 

Realização de 96% a 

100% das atividades 

previstas no Plano de 

Ação Semestral 

 

Implantação de mecanismos de 

apuração da satisfação dos usuários 

do serviço e de canais de 

participação dos usuários na 

elaboração do Plano de Ação 

 

Nenhum mecanismo de 

apuração da satisfação 

dos usuários do serviço 

ou de participação dos 

usuários na elaboração do 

Plano de Ação 

implantado 

 

Implantação de 

mecanismo de apuração 

da satisfação dos usuários 

e/ou de participação dos 

usuários na elaboração do 

Plano de Ação, mas sem 

comprovação de adesão 

de, no mínimo, 20% dos 

usuários do serviço 

 

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; 

 

Implantação de 

mecanismo de apuração 

da satisfação dos usuários 

e de participação dos 

usuários na elaboração do 

Plano de Ação, com 

comprovação de adesão 

de mais de 50% dos 

usuários do serviço. 

 

R
ec

u
rs

o
s 

h
u
m

an
o
s 

 

Percentual de profissionais que 

participaram de ao menos uma 

capacitação/ atualização de 

conhecimento no semestre, ofertada 

pela OSC, pela SMADS ou outras 

instituições 

 

Menos de 50% dos 

profissionais participaram 

de ao menos uma 

capacitação/ atualização 

de conhecimento no 

semestre 

 

Entre 50% e 70% dos 

profissionais participaram 

de ao menos uma 

capacitação/ atualização 

de conhecimento no 

semestre 

 

Entre 71% e 90% dos 

profissionais participaram 

de ao menos uma 

capacitação/ atualização 

de conhecimento no 

semestre 

 

Mais de 90% dos 

profissionais participaram 

de ao menos uma 

capacitação/ atualização 

de conhecimento no 

semestre. 

 

Adequação da força de trabalho, no 

semestre, ao quadro de recursos 

Quadro de RH encontra-

se em desacordo ao 

Quadro de RH encontra-

se em desacordo ao 

 Quadro de RH encontra-

se completo em relação 

Quadro de RH em 

quantidade superior à 
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humanos previsto na legislação 

concernente à tipificação 

 

previsto na legislação, 

havendo déficit de mais 

de 01 funcionário em 

quantidade e/ou 

qualificação exigida. 

 

previsto na legislação, 

havendo um déficit de 01 

funcionário em 

quantidade e/ou 

qualificação exigida. 

 

ao definido pela 

legislação, ou 

incompleto, mas dentro 

do prazo legalmente 

previsto para 

substituições. 

 

estabelecida na 

tipificação. 
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5. FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS 

• Manutenção do ambiente do serviço organizado e acolhedor através de ações com equipe 

de trabalho;  

 

• Avaliação psicossocial do desenvolvimento da criança ou adolescente, documentado em 

relatório enviado à Vara da Infância e Juventude; 

 

• Construção do Plano Individual de Atendimento (PIA); 

 

• Comunicação sistemática com a rede SUAS; 

 

• Acompanhamento psicossocial da família de origem de cada criança e/ou adolescente 

inserido no serviço de acolhimento; 

 

• Fortalecimento dos vínculos e da função protetiva da família;  

 

• Promoção de atividades coletivas realizadas com as famílias e crianças e/ou adolescentes 

acolhidos, que visam qualificar o acompanhamento;  

 

• Inserção na rede de ensino, consultas médicas regulares e terapias de acordo com as 

demandas de cada criança/adolescente inseridos no serviço de acolhimento; 

 

• Agendamento de visitas domiciliares semanais, ou quinzenais as famílias de origem que 

demonstrem atender as condições para a reintegração da criança e/ou adolescente ao seu 

convívio familiar; 

 

• Encaminhamento das famílias de origem para a rede socioassistencial e intersetorial; 

 

• Relatórios técnicos ao CREAS informando a evolução das famílias e articulando com a rede 

por meio da intermediação do gestor de parcerias; 

 

• Acompanhamento da reintegração das crianças e/ou adolescentes reinseridos nas famílias 

de origem pelo prazo mínimo de seis meses;  
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• Processo de avaliação da família interessada em se tornarem padrinhos afetivos por meio 

de instrumentos de avaliação qualitativa; 

 

• Participação em 100% (cem por cento) nos dez módulos de capacitação para a equipe de 

educadores da Casa Elohim; 

 

• Participação nas capacitações continuadas promovidas pela equipe técnica da Casa Elohim; 

 

• Manutenção do quadro de profissionais de acordo com o estabelecido pela SMADS, 

justificando através da supervisão técnica e apresentação de instrumentais mensais 

disponibilizados pelo SMADS.  

 

• Discussão de casos com a rede de serviços que compõe o Sistema de Garantia de Direitos 

da Criança e do Adolescente, com o intuito de realizar encaminhamentos conforme 

demanda  

 

• Realização de inclusão/atualização dos usuários no CadÚnico/PTR e outros programas de 

transferência de renda através de encaminhamentos para o CRAS. 

 

• Elaboração de um mecanismo de avaliação junto aos usuários. 

 

6. DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

6.1. Público alvo 

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

 

6.2. Informações das instalações a serem utilizadas 

A Casa Elohim está localizada em imóvel próprio e não possui placa ou sinalização que 

indique a natureza do imóvel como instituição de acolhimento, facilitando o convívio 

comunitário das crianças e adolescentes acolhidos. 
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A estrutura física da Casa Elohim é composta de quatro quartos, três banheiros, uma 

cozinha, uma lavanderia, uma sala de estar e um jardim na entrada com playground e um 

bicicletário. A casa é térrea e avarandada. No terreno onde está localizada a Casa Elohim há um 

prédio anexo, contendo espaço para os escritórios, sendo: Salas da gerência, da equipe técnica, 

de atendimento psicossocial, de reunião, banheiros e além disso ainda possuí uma área externa 

contendo uma piscina, um campo de futebol, um ateliê, um jardim com árvores frutíferas, uma 

área com churrasqueira e um salão de jogos. A casa está adequadamente mobiliada para atender 

até quinze (15) crianças e adolescentes. Em anexo algumas fotos e a planta do local. 

 

Fotos do imóvel: 
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Planta do imóvel: 
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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 Casa Elohim terá como diretrizes em sua 

metodologia de trabalho os seguintes instrumentos normativos:  

• Orientações Técnicas do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes 

que tem como finalidade regulamentar, no território nacional, a organização e a 

oferta de Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, no âmbito da 

política de Assistência Social. Sua formulação levou em consideração diversas 

discussões sobre essa temática, realizadas em diferentes fóruns - regionais, 

nacionais e internacionais; 

• Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária que se constituiu num 

marco nas políticas públicas no Brasil, ao romper com a cultura da 

institucionalização de crianças e adolescentes e ao fortalecer o paradigma da 

proteção integral e da preservação dos vínculos familiares e comunitários 

preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A manutenção dos 

vínculos familiares e comunitários – fundamentais para a estruturação das 

crianças e adolescentes como sujeitos e cidadãos – está diretamente relacionada 

ao investimento nas políticas públicas de atenção à família; 

• Sistema Único de Assistência Social – SUAS que é um sistema constituído 

nacionalmente com direção única, caracterizado pela gestão compartilhada e 

cofinanciamento das ações pelos três entes federados e pelo controle social 

exercido pelos Conselhos de Assistência Social dos municípios, Estados e 

União; 

• Estatuto da Criança e Adolescente – ECA (Lei No 8.069 de 13 de julho de 1990) 

que estabelece o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem 

como objetivo a proteção integral de crianças e adolescentes e que em seu artigo 

terceiro diz que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 
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que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade; 

• Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei No 8.742 de 7 de dezembro de 

1993) é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 

sociais aos cidadãos e é realizada através de um conjunto integrado de ações de 

iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas. 

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

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

neste último a 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 

Recepção e acolhimento da criança ou adolescente e a família: 

A recepção é realizada de forma acolhedora buscando a participação coletiva e 

integração efetiva da criança e do adolescente na Casa Elohim, sendo realizada: a) Apresentação 

do espaço físico e da equipe de educadores; b) Entrevista inicial e estudo psicossocial buscando 

entender a potencialidade da criança ou adolescente e pesquisar as causas principais do 

afastamento do convívio familiar; c) contato inicial com os pais ou responsáveis; e d) 

apresentação das atividades e normas da casa. 

Elaboração do plano de atendimento individual e familiar (PIA) 

Nessa fase será formulado o objetivo geral para o acolhido, cujo foco será a reinserção 

na família de origem. Verificando-se que esta possibilidade ainda é inviável, buscaremos 

alternativas junto à família extensa (tios, avós, primos e demais familiares, padrinhos). 

Frustradas estas primeiras alternativas, como último recurso será feito o encaminhamento para 

a colocação em família substituta (inclusive para o processo de adoção). O plano 

individualizado de atendimento será elaborado para cada criança e/ou adolescente e sua família, 

tendo em vista a reintegração familiar e comunitária, considerando-se o histórico familiar, as 
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condições habitacionais, socioeconômicas, educacionais e de saúde, encaminhando-se para 

inclusão em programas sociais quando necessário. Todas as etapas serão documentadas por 

meio de relatórios técnicos, fazendo-se necessária a interlocução com os assistentes sociais e 

psicólogos responsáveis pelo processo verificatório que será feito com o CREAS e o gestor de 

parcerias. O PIA será reavaliado a cada seis meses (ou mais frequente, de acordo com a 

legislação vigente), integrando novas informações para o melhor desempenho do trabalho.  

Do atendimento da criança/adolescente 

 A equipe técnica do programa acompanhará e avaliará a adaptação da 

criança/adolescente ao serviço de acolhimento institucional, ouvindo a 

criança/adolescente durante os atendimentos prestados; 

 

 A criança/adolescente será acompanhada para lidar com a separação e perda que está 

experimentando. Sendo identificada qualquer necessidade, a criança/adolescente será 

encaminhada a rede socioassistencial para acompanhamento terapêutico para tratar das 

sequelas apresentadas. 

 

 A equipe técnica trabalhará junto com a família de origem/substituta para o pleno 

desenvolvimento da criança e adolescente quanto à sua saúde, educação e os aspectos 

sociais e emocionais. 

 

 O vínculo e a convivência da criança/adolescente com sua família será mantido por meio 

de visitas familiares ampliadas. Essas visitas serão agendadas e supervisionadas pela 

equipe técnica do serviço e acontecerão na sua sede. Serão suspensas somente no caso 

de determinação judicial.  

Atividades Socioeducativas 

 

As atividades socioeducativas são baseadas em vivências e experiências que serão 

realizadas por meio das seguintes dimensões: 
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• Visitas aos museus da cidade como, por exemplo: Museu Catavento, Museu Afro Brasil, 

Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu da Imagem e do som, Museu do Futebol, 

Museu da Arte Moderna de São Paulo, etc.; 

• Passeios aos cinemas e teatros; 

• Passeios para espetáculos musicais e de dança; 

• Leituras de livros infantis; 

• Passeios aos Parques da cidade como, por exemplo:  Parque do Ibirapuera, Parque Nove 

de Julho, Jardim Botânico, Parque Estadual da Cantareira, etc.; 

• Encaminhamento dos usuários para participação em atividades musicais e instrumentais 

por meio de parcerias com os CEU’s, Circo Escola, SESC’s, etc.; 

• Visitas ao Parque Zoológico, Aquário de São Paulo, Projeto Tamar, etc.; 

 

 

 

 

 

• Encaminhamento dos usuários para o programa de extensão universitária da 

Universidade de Santo Amaro – UNISA para participação em atividades como: 

Natação, ginástica, vôlei, futebol, etc.; 

• Encaminhamento dos usuários para escolinhas de Futebol, Futsal, vôlei, taekwondo ou 

outros esportes de preferência dos usuários; 

• Passeios com caiaques na represa de Guarapiranga acompanhados por orientadores; 

• Passeios aos estádios e ginásios da cidade; 

• Passeios ao autódromo de interlagos; 

 ESPORTIVA  

 CULTURAL   AMBIENTAL ARTÍSTICA  
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• Participação na rede pública e privada de ensino; 

• Encaminhamentos dos usuários para cursos de extensão curricular, profissionalizantes 

e de línguas; 

• Encaminhamentos dos usuários para projetos de contraturno escolar; 

 

Além das atividades descritas acima serão realizadas também atividades que vão ao 

encontro das necessidades específicas de cada criança e adolescente, tais como: reforço escolar 

para contribuir com o ensino regular, rodas de conversa e rodas de leitura, a fim de ampliar o 

repertório, vocabulário e interpretação de textos que serão realizadas por meio de parcerias com 

pedagogos voluntários. 

Atividades de convívio serão realizadas de forma sistemática e farão parte do 

planejamento anual da Casa Elohim, essas atividades incluem: Comemoração de datas 

comemorativas, datas festivas, tarefas diárias da casa e participação nas atividades 

comunitárias. 

Será desenvolvido com cada criança um Livro História que envolve um percurso de 

reflexão, registro e compartilhamento de experiências, a fim de fortalecer a história de vida de 

cada um. O Caderno de Convivência e Fortalecimento de Vínculos relata que é necessário 

trabalhar com ferramentas que podem contribuir para a conquista da proteção social. (MDS, pg. 

39-)4. As crianças e adolescentes devem passar por situações de convivência que permitam os 

exercícios de: escuta, postura e valorização/reconhecimento, situação de produção coletiva, 

escolhas, tomada de decisão sobre a própria vida e de seu grupo, diálogo na resolução de 

 
4 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, SMADS, DPSB. Coordenação Geral de Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos. pg, 39. 

 

 EDUCATIVA  
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conflitos e divergências, reconhecimento de limites e possibilidades de situações vividas, 

escolher e decidir coletivamente, aprender e ensinar horizontalmente, reconhecer e nominar 

suas emoções nas situações vividas e reconhecer e admirar as diferenças. Além disto, preparam 

as crianças e adolescentes para superar suas dificuldades e contribuem para aprender a enfrentar 

os desafios e minimizar as vulnerabilidades existentes diante da história de vida. 

Processo de formação dos educadores 

A ABBA oferece um treinamento para novos integrantes e capacitações continuadas 

para o bom desempenho dos educadores, da equipe técnica e da gestão do serviço. O plano de 

capacitação é desenvolvido anualmente pela equipe técnica, com avaliação no final de cada ano 

com o objetivo de medir a eficácia e a efetividade da implementação do mesmo.  

Utilizamos um material de capacitação desenvolvido em 2018 que foi resultado de tese 

de mestrado de uma das nossas voluntárias, cujo projeto foi publicado num dos jornais 

profissionais de terapia ocupacional (acesso no link): 

http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/2219/103

5.  

Além disso o processo de formação continuada aborda temas específicos e pertinentes 

em formato de palestras, rodas de conversa, estudos de caso, supervisão institucional, grupos 

de escuta mútua e reuniões semanais da equipe. Os educadores são também encaminhados para 

cursos de aperfeiçoamento e recebem auxílio para participação dos mesmos.  

 

6.6. Forma de monitoramento e avaliação dos resultados 

Avaliação do serviço será constante em todos os seus aspectos e realizada pela equipe 

técnica e pelo gerente, reunindo-se quinzenalmente para este fim. Os resultados quantitativos e 

qualitativos serão tabulados nas áreas de acompanhamento socioeducativo, desenvolvimento 

da equipe e programa em geral, acompanhamento familiar e individual, e eventos especiais. 

Essas avaliações serão registradas no instrumental de avaliação DEMES e no relatório anual de 

trabalho que é enviado ao Conselho Municipal de Diretos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA) e o Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS). Reuniões com a equipe 

técnica e gerência serão realizadas mensalmente sob a direção da superintendência da OSC. 

http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/2219/1035
http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/2219/1035


 

 

 

              ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN 
                           Reintegração Familiar de Crianças e Adolescentes 

 

 

 

R. Aramis Dalla Torre, 232 – Jd. Represa CEP: 04826-100 São Paulo/SP 

Tel/Fax (0** 11) 5925-3190 – secretaria@abbabrasil.com.br - CNPJ 59.641.340/0001-44 

23 

Uma diretoria de seis membros também avaliará o aspecto administrativo do trabalho 

solicitando que se apresentem avaliações e relatórios em sua reunião bimestral e na assembleia 

ordinária anual. 

 

6.7. Demonstração de metodologia do trabalho social com famílias         

Do acompanhamento familiar 

 O acompanhamento familiar se dará por meio do atendimento técnico nas dependências 

da sede e por meio das visitas da família à criança ou adolescente. Mensalmente ocorrerá 

uma visita à domicílio, podendo ocorrer em intervalo de tempo menor, a critério da 

coordenação do serviço. 

 

 Sendo a reintegração familiar o objetivo geral para o acolhimento, este 

acompanhamento terá como foco o empoderamento da família para a implementação 

dessa reintegração através de:  

 

o Sensibilização da família sobre seu papel na criação e educação dos filhos; 

o Identificação das potencialidades e qualidades da família e como utilizá-las no 

fortalecimento da família; 

o Avaliação das necessidades presentes na família e desenvolvimento de ações 

para supri-las; 

o Orientação a respeito dos serviços disponíveis na comunidade e na rede 

socioassistencial; 

o Comunicação com respeito ao desenvolvimento e evolução da 

criança/adolescente acolhido quanto aos resultados almejados.  

 

 O processo de acompanhamento gerará encaminhamentos formais aos serviços 

identificados como pertinentes à situação da família.   
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Do processo de reintegração e o período do pós-acolhimento 

 No caso de reintegração à família de origem, ambos, a criança/adolescente e sua família, 

passarão por um processo de preparação gradativa, que poderá incluir visitas mais 

frequentes e até finais de semana passados na casa da família de origem.  

 Quando o alvo for a inserção em família substituta, a criança/adolescente participará de 

todas as etapas do processo, até decisão final, respeitando assim seu grau de 

discernimento e maturidade, bem como sua vontade. 

 

 O desligamento da criança/adolescente do serviço de acolhimento será feito somente 

mediante decisão judicial.  

 

 Em casos de reintegração familiar, a criança/adolescente será acompanhada pós-

reintegração por um período mínimo de seis meses. Neste período, visitas domiciliares 

serão feitas pela equipe técnica mensalmente, ou de acordo com a necessidade. Algumas 

das ações que podem ser utilizadas nessa etapa incluem: 

a) inclusão da criança em equipamentos socioeducativos e em centro de 

profissionalização; 

b) acompanhamento psicossocial à família para trabalhar temas pertinentes à sua 

realidade;  

c) visita domiciliar, para orientação e intervenção social;  

d) elaboração de relatório de evolução dos atendidos à V.I.J; 

e) comunicar as equipes do CRAS e CREAS do retorno da criança ou adolescente à 

família, a fim de articular ações sociais e inclusão de atendimento na rede;  

f) acompanhar o usuário (quando necessário), para atendimento pela rede.                                

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

socioassistencial local e políticas públicas setoriais, no âmbito territorial 

 O artigo 86 do Estatuto da Crianças e do Adolescente - ECA determina que a política 

de atendimento à criança e adolescente deverá ser executada por meio de um conjunto 

de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito 
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Federal e dos Municípios. Tendo isso em mente, a equipe da Casa Elohim 

providenciará: 

a) contatos para estabelecer parcerias com redes sociais de apoio à família;  

b) reunião com a rede de educação a fim de restabelecer vínculos anteriores (vaga 

na escola anterior ao acolhimento, se possível);  

c) contato com a rede básica de atenção à saúde física e mental;  

d) elaboração de encaminhamentos para matrículas e atendimentos dos serviços.  

e) levantamento de possibilidades e oportunidades à família, com busca de 

recursos sociais na comunidade que apoiam a reinserção familiar, inclusive 

recursos educacionais, profissionalizantes e esportivos (recursos públicos ou 

particulares);  

f) busca de acesso à família em programas sociais e de habitação,  

g) quando necessário, apoio e orientação familiar para acesso ao BPC e acesso ao 

Transporte Especial, se for o caso. 

 

 Além do envolvimento da rede sócio assistencial, contato permanente será mantido 

com o CREAS responsável sobre o desenrolar do caso, através de relatórios 

técnicos, contatos telefônicos e reuniões com a equipe jurídica, de psicologia e 

serviço social, assim como a participação nas audiências agendadas.  
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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 46/SMADS/2010, quanto a profissionais e suas quantidades:  

Quantificação Carga Horária Semanal Função 

01 40h Gerente de serviço I 

01 40h Técnico I (Assist. Soc., Psicol., Sociólogo ou 

Pedagogo) 

02 40h Técnico I (Assist. Social e Psicólogo) 

05 12x36 / 40h Orientador Socioeducativo – Dia 

05 12x36 / 40h Orientador Socioeducativo - Noite 

02 40h Cozinheira 

03 40h Agente Operacional 

 

 

 

 

 

 

 O profissional de Serviço Social passa a ter a carga horária semanal de 30horas em cumprimento às disposições contidas na Lei Federal nº 12.317/2010. 

 



 

 

 

              ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN 
                           Reintegração Familiar de Crianças e Adolescentes 

 

 

 

R. Aramis Dalla Torre, 232 – Jd. Represa CEP: 04826-100 São Paulo/SP 

Tel/Fax (0** 11) 5925-3190 – secretaria@abbabrasil.com.br - CNPJ 59.641.340/0001-44 

27 

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

atribuições e competências. 

Função Nível de escolaridade 
Carga 

Horária 
Habilidades Atribuições e competências 

Gerente de 

serviço I 

Superior humanas e 

experiência em função 

congêneres 
40 horas 

• Organização; 

• Liderança; 

• Comunicação; 

• Objetividade; 

• Pró-atividade; 

• Gestão de pessoas e processos; 

• Gestão de crises; 

• Negociação; 

• Disciplina; 

• Saber lidar com seus sentimentos; 

• Trabalhar em equipe. 

É responsável pela gestão dos serviços de Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade 

Técnico I Nível Superior 

 

Assistente 

Social 

(30 horas) 

• Comunicação; 

• Escuta ativa; 

• Elaboração de projetos; 

• Contribuir para a participação dos 

usuários no serviço; 

• Planejar, organizar e administrar 

benefícios e serviços; 

• Saber lidar com seus sentimentos; 

• Trabalhar em equipe. 

Exerce funções técnicas junto aos usuários, suas famílias, 

comunidade e junto às organizações e órgãos públicos de 

acordo com a programação estabelecida e com as 

necessidades pessoais e sociais dos usuários. 



 

 

 

              ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA BENEFICENTE ASLAN 
                           Reintegração Familiar de Crianças e Adolescentes 

 

 

 

R. Aramis Dalla Torre, 232 – Jd. Represa CEP: 04826-100 São Paulo/SP 

Tel/Fax (0** 11) 5925-3190 – secretaria@abbabrasil.com.br - CNPJ 59.641.340/0001-44 

28 

Técnico I Nível Superior 
Psicólogo 

(40 horas) 

• Ouvir com atenção; 

• Expressar-se de maneira amigável; 

• Adaptar a linguagem ao público; 

• Coordenar atividades em grupo; 

• Produzir relatórios; 

• Saber lidar com seus sentimentos; 

• Trabalhar em equipe. 

Exerce funções técnicas junto aos usuários, suas famílias, 

comunidade e junto às organizações e órgãos públicos de 

acordo com a programação estabelecida e com as 

necessidades pessoais e sociais dos usuários. 

Técnico I Nível Superior 

Assist. Soc., 

Psicol., 

Sociólogo ou 

Pedagogo (30/40 

horas) 

• Comunicação; 

• Sociabilização; 

• Lidar com tecnologias; 

• Adaptação; 

• Compromisso; 

• Organização; 

• Saber lidar com seus sentimentos; 

• Trabalhar em equipe. 

Exerce funções técnicas junto aos usuários, suas famílias, 

comunidade e junto às organizações e órgãos públicos de 

acordo com a programação estabelecida e com as 

necessidades pessoais e sociais dos usuários. 

Orientador 

socioeducativo 

Dia 

Ensino Médio 

40 horas 

semanais 

(12x36) 

• Ouvir com atenção; 

• Respeitar as crianças, adolescentes e suas 

famílias; 

• Ter compromisso; 

• Saber mediar conflitos; 

• Disposição para participar das atividades 

propostas pela equipe técnicas e 

coordenação e acompanhar as crianças e 

adolescentes em suas diversas atividades; 

• Saber lidar com seus sentimentos; 

• Trabalhar em equipe. 

Exerce atividades de orientação social e educativa junto aos 

usuários, de acordo com a programação e orientação 

técnica estabelecida. 
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Orientador 

socioeducativo 

Noite 

Ensino Médio 

40 horas 

semanais 

(12x36) 

• Ouvir com atenção; 

• Respeitar as crianças, adolescentes e suas 

famílias; 

• Ter compromisso; 

• Saber mediar conflitos; 

• Disposição para participar das atividades 

propostas pela equipe técnicas e 

coordenação e acompanhar as crianças e 

adolescentes em suas diversas atividades; 

• Saber lidar com seus sentimentos; 

• Trabalhar em equipe. 

Exerce atividades de orientação social e educativa junto aos 

usuários, de acordo com a programação e orientação 

técnica estabelecida. 

Cozinheira 
Ensino Fundamental 

 

40 horas 

semanais 

(12x36) 

• Organização e higiene; 

• Respeitar os métodos de segurança; 

• Concentração e atenção; 

• Seguir as orientações dos POP’s; 

• Criatividade, sensibilidade e 

flexibilidade. 

Responsável pela preparação de refeições segundo 

cardápio estabelecido e pelo controle e organização geral 

da cozinha e despensa 

Agente 

Operacional 
Alfabetizado 

40 horas 

semanais 

(12x36) 

• Organização; 

• Compromisso; 

• Disposição; 

• Atenção; 

• Habilidades para desempenhar seu papel 

sem atrapalhar na rotina diária do 

SAICA. 

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

propostas. 

Quantificação Função Distribuição Operacional 

01 Gerente de serviço I Diurno 

01 Técnico I (Assist. Soc., Psicol., Sociólogo ou Pedagogo) Diurno 

01 Técnico I (Assist. Social e Psicólogo) Diurno 

01 Técnico I (Assist. Social e Psicólogo) Vespertino 

05 Orientador Socioeducativo – Dia Diurno 

05 Orientador Socioeducativo - Noite Noturno 

01 Cozinheira Diurno 

01 Cozinheira Vespertino 

02 Agente Operacional Diurno 

01 Agente Operacional Vespertino 
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6.9.3. Especificar a utilização das horas técnicas, quando for o caso  

 A utilização das horas técnicas terá como objetivo oferecer orientações metodológicas 

por profissionais especializados para que a equipe de educadores da Casa Elohim bem como os 

técnicos cumpram sua função protetiva e de reestabelecimento de direitos compondo uma rede 

de proteção que favoreça o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, visando o 

desenvolvimento das potencialidades das crianças e/ou adolescentes atendidos e o 

empoderamento de suas famílias. Nesse sentido a ABBA oferecerá, além dos treinamentos 

iniciais, um processo de capacitação continuada por meio desses especialistas em conjunto com 

os técnicos do serviço e com o SAS/CRAS/CREAS e SMADS/Proteção Social Básico ou 

Especial e Espaço do Aprender Social – ESPASO.  

 

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 por termo de colaboração) 

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

IPTU, quando for o caso: 

 

Valor mensal 

R$78.994,20  

 

7.1.2. Valor Anual ou do período (valor mensal x quantidade de meses no 

exercício): 

 

Valor mensal Quantidade de 

meses 

Valor Anual 

R$78.994,20 12  R$947.930,40 

 

7.1.3. Valor Total da Parceria (valor mensal x 60 meses ou quantidade de meses 

se inferior a 60): 

 

Valor mensal Quantidade de meses Valor Total da parceria 

R$78.994,20 60 R$4.739.652,00 
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7.2. Descrição de despesas dos custos diretos e indiretos (conforme modelo a seguir) 

 

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD 
  

SAS Capela do Socorro 

NOME DA OSC Associação Brasileira Beneficente Aslan 

NOME FANTASIA ABBA 

TIPOLOGIA 
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes 

- SAICA 

EDITAL 142/SMADS/2019 

Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO   

Nº TERMO DE COLABORAÇÃO   

  

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL Sim   

OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL Não   

OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS Não   

  

RECEITAS 

  

VALOR MENSAL DE REPASSE R$78.994,20 

VALOR DE IPTU R$0,00 

VALOR DE ALUGUEL R$0,00 

TOTAL DO REPASSE MENSAL  R$78.994,20 

  

CONTRAPARTIDAS 

TIPO VALOR 

Valor de Contrapartida em BENS R$2.973.065,00 

Valor de Contrapartida em SERVIÇOS R$158,08 

Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS R$0,00 

  

DESPESAS 

  

  MROSC   

ITENS DE DESPESAS (LDO) CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO TOTAL 

Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados R$65.854,07 R$0,00 R$65.854,07 

Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) R$13.140,13 R$0,00 R$13.140,13 

VALOR MENSAL R$78.994,20 R$0,00 R$78.994,20 

Aluguel de imóvel R$0,00 R$0,00 R$0,00 

TOTAL MENSAL DE DESPESA R$78.994,20 R$0,00 R$78.994,20 
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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 Remuneração de recursos humanos R$40.880,01  

RE Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos  R$15.493,52  

RE Despesas obrigatórias por força de lei, acordo ou convenção coletiva R$662,72  

RE Fundo Provisionado   R$8.817,82  

OD Horas Técnicas - 10 horas mensais   R$1.457,10  

OD Taxas de serviço público ou exercício de poder de polícia R$0,00  

OD Alimentação para os usuários   R$4.794,45   

OD Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico  R$708,15  

OD Despesas com atividades externas de natureza socioeducativa e de lazer  R$504,30  

OD Despesa de transporte e vestuário R$1.681,35  

OD Despesa com transporte de usuário R$0,00  

OD Despesa com aquisição de bens permanentes R$0,00  

OD Material de escritório e expediente R$500,00  

OD Material de higiene e limpeza   R$1.000,00  

OD Manutenção e reforma do imóvel R$0,00  

OD Manutenção e reparo de bens permanentes R$0,00  

OD Despesas com concessionárias de serviço R$1.869,45  

OD Outras despesas decorridas diretamente das necessidades do serviço R$625,33  
Observações: 

1  - O CODIGO = "RE" quando tratar-se de "Remuneração de Recursos Humanos e Encargos Relacionados"; "OD" quando tratar-se de "Outras Despesas" e "AL" 
quando tratar-se de "Aluguel" de imóvel 

2 - DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018. 

  

C
U

ST
O

S 
IN

D
IR

ET
O

S CODIGO DESCREVER OS ITENS  VALOR ESTIMADO 

      

      

         
Observações: 

1  - O CODIGO = "RE" quando tratar-se de "Remuneração de Recursos Humanos e Encargos Relacionados"; "OD" quando tratar-se de "Outras Despesas" e "AL" 
quando tratar-se de "Aluguel" de imóvel 

2 - DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018. 

  

CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos 

CARGO (Descrever individualmente) TURNO CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO 

Gerente de serviço Diurno 40Hrs R$5.012,25 

Assistentes Social Diurno 30Hrs R$2.901,26 
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Psicólogo Diurno 40Hrs R$2.901,26 

Assist. Social; Psicol; Sociólogo ou pedagogo Vespertino 30Hrs/40Hrs R$2.901,26 

Orientador Sócio educativo - (dia) Diurno 12x36 / 40Hrs R$1.667,56 

Orientador Sócio educativo - (dia) Diurno 12x36 / 40Hrs R$1.667,56 

Orientador Sócio educativo - (dia) Diurno 12x36 / 40Hrs R$1.667,56 

Orientador Sócio educativo - (dia) Diurno 12x36 / 40Hrs R$1.667,56 

Orientador Sócio educativo - (dia) Diurno 12x36 / 40Hrs R$1.667,56 

Orientador Sócio educativo - (noite) Noturno 12x36 / 40Hrs R$2.501,34 

Orientador Sócio educativo - (noite) Noturno 12x36 / 40Hrs R$2.501,34 

Orientador Sócio educativo - (noite) Noturno 12x36 / 40Hrs R$2.501,34 

Orientador Sócio educativo - (noite) Noturno 12x36 / 40Hrs R$2.501,34 

Orientador Sócio educativo - (noite) Noturno 12x36 / 40Hrs R$2.501,34 

Cozinheira   Diurno 40Hrs R$1.419,71 

Cozinheira   Vespertino 40Hrs R$1.419,71 

Agente operacional Diurno 40Hrs R$1.160,02 

Agente operacional Diurno 40Hrs R$1.160,02 

Agente operacional Vespertino 40Hrs R$1.160,02 

QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES R$40.880,01 

  

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

DESCRIÇÃO VALOR 

Cartão Bem Estar Social R$228,00 

Seguro de vida R$172,52 

Plano odontológico R$262,20 

 
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado 

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ALÍQUOTA VALOR PROVISIONADO 

40880,01 21,57% R$8.817,82 
Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento. 

  

CONTRAPARTIDAS 

TIPO DESCRIÇÃO VALOR 

S Serviços Contábeis R$158,08 

B Imóvel R$2.954.995,00 

B Fogão Industrial R$1.200,00 

B Fogão comum Brastemp R$900,00 

B Geladeira Brastemp R$1.500,00 

B Geladeira Brastemp R$1.500,00 

B Freezer Brastemp R$2.100,00 

B Freezer Brastemp R$2.100,00 
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B Microondas Eletrolux R$520,00 

B Televisão CCE R$1.100,00 

B DVD Sony R$200,00 

B Máquina de Lavar Eletrolux R$1.200,00 

B Máquina de lavar Amana R$1.900,00 

B Máquina de secar whirlpool R$2.500,00 

B Computador Dell R$500,00 

B Computador Dell R$500,00 

B Impressora Canon R$350,00 
Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira 

     

Data: 01.10.2019   

 

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: 

Mauricélio Silva Ferreira  

Nº do RG:  42.365.147-X   Nº do CPF: 331.259.608-43  

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. Memoria de calculo utilizada para rateio: Não se aplica 

 

 

8. Opção por verba de implantação (nos termos dos artigos 104 a 108 da Instrução 

Normativa 03/SMADS/2018, com redação alterada pela IN 01/SMADS/2019)  

8.1. (   ) Não solicitarei verba de implantação 

8.2. (X) Solicitarei verba de implantação no valor estimado de R$78.994,20 para a 

realização das seguintes adequações no espaço: 

 

• Adequação do muro para delimitar a área do SAICA separando-o dessa forma da área 

da piscina e garantindo a segurança dos usuários; 

 

• Adequação das divisórias que delimitarão as demais áreas do SAICA; 
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• Adequação da área do refeitório dos usuários bem como a transição para a sala de 

estar; 

 

• Adequação de um banheiro e quarto acessível conforme a norma de acessibilidade da 

ABNT NBR – 9050 Versão 2015; 

 

• Aquisição de quatro beliches para os usuários; 

 

• Aquisição de oito colchões para os novos beliches; 

 

9. CONTRAPARTIDAS (DE ACORDO COM O INSTRUMENTAL A SEGUIR) 

DEMOSTRATIVO DE CONTRAPARTIDAS 

Observação: este planilha deve ser elaborada em papel timbrado da OSC 

  

SAS Capela do socorro 

TIPOLOGIA 
Serviço de acolhimento institucional para crianças e 

adolescentes - SAICA 

NOME FANTASIA ABBA 

EDITAL 142/SMADS/2019 

Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO   

Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS   

Nº TERMO DE COLABORAÇÃO   

  

Contrapartida de Bens 

Descrição de cada item 
Unidade de 

Medida 
Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Imóvel Unidade   1 R$2.954.995,00 R$2.954.995,00 

Fogão industrial Unidade   1 R$1.200,00 R$1.200,00 

Fogão Simples Brastemp Unidade   1 R$900,00 R$900,00 

Geladeira Brastemp Unidade   2 R$1.500,00 R$3.000,00 

Freezer Brastemp Unidade   2 R$2.100,00 R$4.200,00 

Microondas Eletrolux Unidade   1 R$520,00 R$520,00 

Televisão CCE Unidade   1 R$1.100,00 R$1.100,00 

DVD Sony Unidade   1 R$200,00 R$200,00 

Máquina de lavar Eletrolux Unidade   1 R$1.200,00 R$1.200,00 

Máquina de lavar Amana Unidade   1 R$1.900,00 R$1.900,00 

Máquina de secar Whirlpool Unidade   1 R$2.500,00 R$2.500,00 

Computador Dell Unidade   2 R$500,00 R$1.000,00 

Impressora Canon Unidade   1 R$350,00 R$350,00 

TOTAL 16 R$2.968.965,00 R$2.973.065,00 
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Contrapartida de Serviços 

Descrição de cada item 
Unidade de 

Medida 
Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Serviços contábeis Mensalidade 1 R$158,08 R$158,08 

          

          

          

TOTAL 1 R$158,08 R$158,08 

 
Contrapartida de Valores    

Finalidade Valor Frequência   

        

        

TOTAL 0     

 
Data 01.10.2019    

 
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: 

Mauricélio Silva Ferreira  

Nº do RG:  42.365.147-X   Nº do CPF: 331.259.608-43  

Assinatura: 

 
  

 

10. QUADRO DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO EM QUE SERÁ FIRMADA 

A PARCERIA 

10.1. Parcela única: 

10.1.1. Valor da verba de implantação: R$78.994,20 

10.1.2. Contrapartidas em bens disponibilizados no primeiro mês do início da 

parceria: R$2.973.065,00 

10.1.3. Contrapartidas em serviços disponibilizados todos os meses a partir do 

primeiro mês de início da parceria: R$1.896,96 

10.1.4. Contrapartidas em recursos financeiros (indicar o mês): Não se aplica 

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

compreendendo o mês previsto para inicio da parceria e o último mês do 

exercício em curso) 
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Parcelas 

 

Valor de 

Repasse 

Contrapartidas 

em recursos 

financeiros 

Contrapartidas 

em bens 

Contrapartidas 

em serviço 

1ª   R$78.994,20 R$0,00 R$2.973.065,00 R$158,08 

2ª   R$78.994,20 R$0,00 R$2.973.065,00 R$158,08 

3ª   R$78.994,20 R$0,00 R$2.973.065,00 R$158,08 

4ª   R$78.994,20 R$0,00 R$2.973.065,00 R$158,08 

5ª  R$78.994,20 R$0,00 R$2.973.065,00 R$158,08 

6ª  R$78.994,20 R$0,00 R$2.973.065,00 R$158,08 

7ª  R$78.994,20 R$0,00 R$2.973.065,00 R$158,08 

8ª  R$78.994,20 R$0,00 R$2.973.065,00 R$158,08 

9ª  R$78.994,20 R$0,00 R$2.973.065,00 R$158,08 

10ª  R$78.994,20 R$0,00 R$2.973.065,00 R$158,08 

11ª  R$78.994,20 R$0,00 R$2.973.065,00 R$158,08 

12ª  R$78.994,20 R$0,00 R$2.973.065,00 R$158,08 

Total R$947.930,40 R$0,00 - R$1.896,96 

Obs.: A partir do exercício civil seguinte serão doze parcelas de igual valor até o penúltimo 

exercício. No último exercício serão referentes ao número de parcelas entre o primeiro mês e o 

mês de termino de vigência da parceria. 

 

11. INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

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

da parcerias será avaliada por indicadores qualitativos de metas e resultados esperados com 

relação à execução do objeto da parceria seguindo os parâmetros de aferição insuficiente, 

insatisfatório, suficiente e superior para cada uma das metas das quatro dimensões elencadas na 

instrução normativa, a saber: da estrutura física e administrativa; de serviços, processos e/ou 

atividades; de produtos ou resultados e dos recursos humanos. 

 

 

São Paulo, 01 de outubro de 2019 

 

 

_____________________ 

Mauricélio Silva Ferreira  

Superintendente 
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