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1. DADOS DO SERVIÇO 

1.1. Tipo de Serviço: Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e Adolescentes – SAICA 
 

1.2  Modalidade: 
 

1.3. Capacidade de Atendimento: 15 vagas, 
acrescidas de até 02 vagas, excepcionalmente para 
atender período de Baixas Temperaturas. 
 

1.4. Nº Total de Vagas: 15 
 

1.4.1. Turnos: Funcionamento: Ininterrupto, 24 
horas diárias. 
 

1.4.2 Nº de Vagas X Turnos: 

1.4.3.  Nº de Vagas X Gêneros:  
 

1.5. Distrito: Ermelino 

Matarazzo/Ponte Rasa 
 

1.6. Área de Abrangência: Município de São Paulo 
 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

2.1. Nome da OSC: Associação da Casa dos 
Deficientes de Ermelino Matarazzo – ACDEM 
 

2.2. CNPJ: 61.058.476.0001/23 
 

2.3. Endereço: Rua Miguel Rachid, 596 Ermelino 
Matarazzo – São Paulo/SP. 
 

2.4.  CEP: 03811-060 
 

2.5. Telefone: (11) 2546-0998/25411548 
 

2.6. E-mail: acdem@terra.com.br 
 

2.7. Site: www.acdem.org.br 
 

2.8. Nome do Presidente: Luiz 

Araujo França 
 

2.8.1. CPF: 074.874.348-00 
 

2.8.2. RG: 15.836.838-1 SSP-SP 
 

2.8.3. Endereço: Rua Francisco Correia, 04 – Jd. Cotinha CEP: 03888-020 - São Paulo- 

SP 
 

 
3. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA  

A área do Distrito de Ermelino Matarazzo tem 8,7 km2 e a sua população perfaz 

113.615 pessoas com uma densidade demográfica de 13.059 habitantes por quilometro 

quadrado. 

Conquanto o Distrito de Ponte Rasa tenha um IDH elevado e equivalente a 0,834 e 

com renda média de R$ 919,10, do total dos 28.667 domicílios encontramos 683 domicílios 
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com muito alta vulnerabilidade (IPVS), Famílias inseridas no Cadúnico = 5.031 (julho/2014) 

e 709 Domicílios com renda per capita de até ¼ salário mínimo. 

No Distrito de Ermelino o IDH equivale a 0,801 e com renda média equivalente ao 

Distrito da Ponte Rasa. Do total de domicílios encontramos 5.332 domicílios com alta ou 

multa alta vulnerabilidade (IPVS) e 1.180 domicílios com renda per capita de até ¼ salário 

mínimo, 10.709 famílias inseridas no Cadúnico, o que indica que neste distrito existem 

muitas crianças em risco pessoal e social, por ação ou omissão de seus pais que as expõe 

às drogas, prostituição, fome, e risco de morte necessitando de acolhimento para sua 

proteção. 

O “Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e Adolescentes da Rede SAC” 

do Ministério do Desenvolvimento Social, encontrou cerca de 20 mil crianças e 

adolescentes vivendo nos 589 abrigos pesquisados em todo o Brasil.  

A maior parte deles se encontra na região Sudeste, que concentra 49,1% dos 

abrigos e 45% dos abrigados. Nessa região, apenas o estado de São Paulo é responsável 

por 1/3 das crianças e adolescentes abrigados. A maior participação do estado de São 

Paulo e, conseqüentemente, da região Sudeste no total das crianças e adolescentes 

abrigados reflete, na verdade, as próprias características do universo de abrigos que 

compõem a Rede SAC. A maior concentração de crianças e adolescentes abrigados estão 

na faixa etária de 7 a 15 anos.  

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

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC) adotou o termo “acolhimento 

institucional” para designar os programas de abrigo em entidade, como aqueles que 

atendem crianças e adolescentes que se encontram sob medida protetiva de abrigo, 

aplicadas nas situações dispostas no Art.98 do ECA. As modalidades de acolhimento 

institucional previstas pelo PNCFC oferecidas na rede de atendimento municipal são: Casa 

de Passagem; Abrigo de Pequeno Porte; Casa-Lar e República. 

Modalidade de serviço de acolhimento denominado SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL para CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, oferecido em unidades 

que se assemelham a residência na comunidade, com uma equipe composta por técnicos 

(assistente social, psicólogo e pedagogo), gerente, orientadores socioeducativos dia e 

noite, agentes de apoio e cozinheiro. O número máximo de usuários nesta modalidade de 

acolhimento é de 15 crianças e/ou adolescentes, de 0 a 17 anos 11 meses e 29 dias.  
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4. DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E PARAMETRO PARA AFERIÇÃO 

DO SEU CUMPRIMENTO 

Dimensão Organização e Funcionamento – Espaço Físico: 

Indicadores: ambiente organizado e acolhedor; acessibilidade; espaço físico; manutenção; 
alimentação; preservação e guarda dos materiais; comunicação visual; e social. 

 Dimensão Organização e Funcionamento – Gestão dos Recursos Financeiros: 

Indicadores: acompanhamento das propostas de flexibilização; compatibilidade dos 
elementos de despesa e quantidades, justificativa de gastos imprevistos ou fora do padrão, 
grau de organização das informações administrativas e financeiras. 

Dimensão Organização e Funcionamento – Gestão Administrativa: 

Indicadores: quadro de profissionais; participação em ações formativas; abrangência da 
supervisão in loco, horário de funcionamento; posturas dos profissionais; fluxos de 
informação dos usuários; estimula à participação em espaços de controle social ou defesa 
de direitos; 

Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa – 
Trabalho com Usuários: 

Indicadores: grau de participação na construção das normas de convivência; atualização 
de registro dos usuários; socialização das informações; discussão de casos; estratégias 
para inclusão/atualização dos usuários no CadÚnico e outros programas de transferência 
de renda; mapeamento das relações de vínculos afetivos; participação dos usuários nos 
projetos de revitalização; participação dos usuários no planejamento das atividades; 
aquisições dos usuários por atividade desenvolvida; atividades externas; canais de 
comunicação e sugestão de usuários; intensidade das intervenções dos profissionais na 
mediação de conflitos; mecanismos para avaliação das atividades; articulação entre 
atividades e espaços para difusão das produções dos usuários; estimulo à participação dos 
usuários durante as atividades, laicidade e respeito à diversidade religiosa nas atividades 
desenvolvidas; 

Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa – 
Trabalho com Família: 

Indicadores: mapeamento das relações de vínculos afetivos; participação dos familiares 
nos projetos de revitalização; participação dos familiares no planejamento das atividades; 
aquisições dos familiares por atividade desenvolvida; habilidades de sociabilização e 
convívio; canais de comunicação e sugestão de usuários; intensidade das intervenções dos 
profissionais na mediação de conflitos; mecanismos para avaliação das atividades; visitas 
domiciliares; serviços de referência e contrarreferencia; articulação entre atividades e 
espaços para difusão das produções dos usuários; estimulo à participação dos usuários 
durante as atividades; 

Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa – 
Trabalho com Território; 
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Indicadores: participação nas atividades do território; Mapeamento dos recursos acionados 
no mês/semestre no território; Articulação com outros serviços socioassistenciais, 
especificando quais e os objetivos; Articulação com outros serviços de outras políticas, 
especificando quais e os objetivos; Articulação para realização de eventos comunitários, 
passeios ou atividades externas com usuários/famílias; 

 
5. FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS 

MESES: ATIVIDADE: VALOR 
ESTIMADO 

JANEIRO 

Acolhimento Técnico: será realizado pela equipe técnica 
pela gerente, no momento que as crianças e adolescentes 
chegarem para o acolhimento. 
Apresentação do Serviço: Acontecerá no momento do 

acolhimento assim que a criança e adolescente chegar. Neste 
momento será realizada a apresentação do espaço físico e 
das regras acerca da responsabilização com relação ao 
compromisso com o serviço. 
Atendimentos Individuais: serão realizados de forma a 
compreender a dinâmica familiar, de qual forma se deu a 
violência e os impactos identificados no comportamento das 
crianças e adolescentes. Contribuirão para a elaboração dos 
PIAS que fomentarão as estratégias de trabalho do técnico 
para ressignificar a violência sofrida. Esses atendimentos se 
darão conforme a demanda apresentada. 
Atendimento Grupal: Os atendimentos grupais serão 

realizados tendo como objetivo, compreender as dinâmicas 
familiares, o contexto social na qual está inserida a criança e o 
adolescente. Com a participação da comunidade possibilitando 
a convivência familiar e comunitária identificação do grau de 
violência sofrida, as trocas de papéis, possibilitando o 
fortalecimento enquanto sujeito de direito e a sua 
emancipação. Estes atendimentos serão realizados de forma 
quinzenais com as crianças e adolescentes e com as famílias. 
Visitas Técnicas Institucionais: Serão realizadas conforme 
necessidade identificada pelo técnico, com relação crianças e 
adolescente e suas famílias. Serão realizadas conforme a 
necessidade da demanda. 
Discussões Técnica de casos: Realizaremos com a rede 
socioassistencial, intersetorial e do Sistema de Garantia de 
Direitos e do Poder Judiciário. Será realizado conforme as 
solicitações da rede intersetorial e do técnico que acompanha 
o caso e quando o serviço perceber a necessidade. 
Trabalho socioeducativo: a atuação dos orientadores sociais 

com a supervisão técnica: desenvolver atividades 
socioeducativas e lúdicas, dinâmicas grupais temáticas e 
livres, contribuindo com a ressignificação da violência sofrida, 
emancipação e autonomia das crianças, adolescentes e suas 
famílias. O desenvolvimento deste trabalho se dará de forma 

R$2.100,00 
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cotidiana. 
Visitas Domiciliar: Possibilita a aproximação do profissional a 

realidade do usuário, assim a intervenção e o estudo social 
proporcionam uma coleta de dados mais eficaz.  
Acompanhamento Escolar: Auxílio e acompanhamento nas 
lições de casa, trabalho e atividades escolares com reforço 
mediante a demanda de cada acolhido e de suas 
necessidades individuais. 
Incentivo a profissionalização: Encaminhamentos para o 
mercado de trabalho e cursos aos adolescentes através de 
parceria com Projetos Vira Vida - SESI, Ancôra, Oficina 
Cultural, SEARA Benedita, CEU Quinta do Sol e CEDESP. 
Capacitação: Palestras, Cursos, Congressos, Fóruns, Roda 
de Conversa e Seminários apresentação de vídeos temáticos 
identificação das dificuldades pessoais e profissionais, estudo 
de caso, troca de experiência entre as equipes multidisciplinar. 
Atividades Esportivas: CDM – Centro Esportivo de Ermelino 
Matarazzo: Futebol de salão e campo, judô, Karatê, jiu jitsu, 
natação e dança. 
Agenda:Grupo de adolescentes, Grupo de crianças e Grupo 

de família. 

 Acontecerão todo mês festas de aniversários das 
crianças e adolescentes individualizadas.  

Atividades Educativas: 
Voluntariado quinzenais com o Projeto PROVAI. 
Cultura e Lazer: Praia,Museu do futebol, Parque do 
Ibirapuera, MASP, Cinema, Recreio nas Férias no CEU Quinta 
do Sol, Parques e Praças da região de Ermelino Matarazzo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acolhimento Técnico: será realizado pela equipe técnica 
pela gerente, no momento que as crianças e adolescentes 
chegarem para o acolhimento. 
Apresentação do Serviço: Acontecerá no momento do 

acolhimento assim que a criança e adolescente chegar. Neste 
momento será realizada a apresentação do espaço físico e 
das regras acerca da responsabilização com relação ao 
compromisso com o serviço. 
Atendimentos Individuais: serão realizados de forma a 
compreender a dinâmica familiar, de qual forma se deu a 
violência e os impactos identificados no comportamento das 
crianças e adolescentes. Contribuirão para a elaboração dos 
PIAS que fomentarão as estratégias de trabalho do técnico 
para ressignificar a violência sofrida. Esses atendimentos se 
darão conforme a demanda apresentada. 
Atendimento Grupal: Os atendimentos grupais serão 

realizados tendo como objetivo, compreender as dinâmicas 
familiares, o contexto social na qual está inserida a criança e o 
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FEVEREIRO 

adolescente. Com a participação da comunidade possibilitando 
a convivência familiar e comunitária identificação do grau de 
violência sofrida, as trocas de papéis, possibilitando o 
fortalecimento enquanto sujeito de direito e a sua 
emancipação. Estes atendimentos serão realizados de forma 
quinzenais com as crianças e adolescentes e com as famílias. 
Visitas Técnicas Institucionais: Serão realizadas conforme 
necessidade identificada pelo técnico, com relação crianças e 
adolescente e suas famílias. Serão realizadas conforme a 
necessidade da demanda. 
Discussões Técnica de casos: Realizaremos com a rede 
socioassistencial, intersetorial e do Sistema de Garantia de 
Direitos e do Poder Judiciário. Será realizado conforme as 
solicitações da rede intersetorial e do técnico que acompanha 
o caso e quando o serviço perceber a necessidade. 
Trabalho socioeducativo: a atuação dos orientadores sociais 

com a supervisão técnica: desenvolver atividades 
socioeducativas e lúdicas, dinâmicas grupais temáticas e 
livres, contribuindo com a ressignificação da violência sofrida, 
emancipação e autonomia das crianças, adolescentes e suas 
famílias. O desenvolvimento deste trabalho se dará de forma 
cotidiana. 
Visitas Domiciliar: Possibilita a aproximação do profissional a 
realidade do usuário, assim a intervenção e o estudo social 
proporcionam uma coleta de dados mais eficaz.  
Acompanhamento Escolar: Auxílio e acompanhamento nas 

lições de casa, trabalho e atividades escolares com reforço 
mediante a demanda de cada acolhido e de suas 
necessidades individuais. 
Incentivo a profissionalização: Encaminhamentos para o 

mercado de trabalho e cursos aos adolescentes através de 
parceria com Projetos Vira Vida - SESI, Ancôra, Oficina 
Cultural, SEARA Benedita, CEU Quinta do Sol e CEDESP. 
Capacitação: Palestras, Cursos, Congressos, Fóruns, Roda 

de Conversa e Seminários apresentação de vídeos temáticos 
identificação das dificuldades pessoais e profissionais, estudo 
de caso, troca de experiência entre as equipes multidisciplinar. 
Atividades Esportivas: CDM – Centro Esportivo de Ermelino 

Matarazzo: Futebol de salão e campo, judô, Karatê, jiu jitsu, 
natação e dança. 
Agenda:Grupo de adolescentes 
Grupo de crianças e Grupo de família. 

 Acontecerão todo mês festas de aniversários das 
crianças e adolescentes individualizadas.  

Atividades Educativas: 

Voluntariado quinzenais com o Projeto PROVAI. 
Cultura e Lazer:Festa de Carnaval, Parques e Praças da 

região de Ermelino Matarazzo. 
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MARÇO 

Acolhimento Técnico: será realizado pela equipe técnica 
pela gerente, no momento que as crianças e adolescentes 
chegarem para o acolhimento. 
Apresentação do Serviço: Acontecerá no momento do 

acolhimento assim que a criança e adolescente chegar. Neste 
momento será realizada a apresentação do espaço físico e 
das regras acerca da responsabilização com relação ao 
compromisso com o serviço. 
Atendimentos Individuais: serão realizados de forma a 
compreender a dinâmica familiar, de qual forma se deu a 
violência e os impactos identificados no comportamento das 
crianças e adolescentes. Contribuirão para a elaboração dos 
PIAS que fomentarão as estratégias de trabalho do técnico 
para ressignificar a violência sofrida. Esses atendimentos se 
darão conforme a demanda apresentada. 
Atendimento Grupal: Os atendimentos grupais serão 

realizados tendo como objetivo, compreender as dinâmicas 
familiares, o contexto social na qual está inserida a criança e o 
adolescente. Com a participação da comunidade possibilitando 
a convivência familiar e comunitária identificação do grau de 
violência sofrida, as trocas de papéis, possibilitando o 
fortalecimento enquanto sujeito de direito e a sua 
emancipação. Estes atendimentos serão realizados de forma 
quinzenais com as crianças e adolescentes e com as famílias. 
Visitas Técnicas Institucionais: Serão realizadas conforme 
necessidade identificada pelo técnico, com relação crianças e 
adolescente e suas famílias. Serão realizadas conforme a 
necessidade da demanda. 
Discussões Técnica de casos: Realizaremos com a rede 
socioassistencial, intersetorial e do Sistema de Garantia de 
Direitos e do Poder Judiciário. Será realizado conforme as 
solicitações da rede intersetorial e do técnico que acompanha 
o caso e quando o serviço perceber a necessidade. 
Trabalho socioeducativo: a atuação dos orientadores sociais 

com a supervisão técnica: desenvolver atividades 
socioeducativas e lúdicas, dinâmicas grupais temáticas e 
livres, contribuindo com a ressignificação da violência sofrida, 
emancipação e autonomia das crianças, adolescentes e suas 
famílias. O desenvolvimento deste trabalho se dará de forma 
cotidiana. 
Visitas Domiciliar: Possibilita a aproximação do profissional a 
realidade do usuário, assim a intervenção e o estudo social 
proporcionam uma coleta de dados mais eficaz.  
Acompanhamento Escolar: Auxílio e acompanhamento nas 

lições de casa, trabalho e atividades escolares com reforço 
mediante a demanda de cada acolhido e de suas 
necessidades individuais. 
Incentivo a profissionalização: Encaminhamentos para o 

mercado de trabalho e cursos aos adolescentes através de 
parceria com Projetos Vira Vida - SESI, Ancôra, Oficina 
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Cultural, SEARA Benedita, CEU Quinta do Sol e CEDESP. 
Capacitação: Palestras, Cursos, Congressos, Fóruns, Roda 

de Conversa e Seminários apresentação de vídeos temáticos 
identificação das dificuldades pessoais e profissionais, estudo 
de caso, troca de experiência entre as equipes multidisciplinar. 
Atividades Esportivas: CDM – Centro Esportivo de Ermelino 

Matarazzo: Futebol de salão e campo, judô, Karatê, jiu jitsu, 
natação e dança. 
Agenda:Grupo de adolescentes 
Grupo de crianças e Grupo de família 

 Acontecerão todo mês festas de aniversários das 
crianças e adolescentes individualizadas.  

Atividades Educativas: 

Voluntariado quinzenais com o Projeto PROVAI. 
Cultura e Lazer: SESC,Zoológico, Parques e Praças da 

região de Ermelino Matarazzo. 
.  

ABRIL 

Acolhimento Técnico: será realizado pela equipe técnica 
pela gerente, no momento que as crianças e adolescentes 
chegarem para o acolhimento. 
Apresentação do Serviço: Acontecerá no momento do 

acolhimento assim que a criança e adolescente chegar. Neste 
momento será realizada a apresentação do espaço físico e 
das regras acerca da responsabilização com relação ao 
compromisso com o serviço. 
Atendimentos Individuais: serão realizados de forma a 
compreender a dinâmica familiar, de qual forma se deu a 
violência e os impactos identificados no comportamento das 
crianças e adolescentes. Contribuirão para a elaboração dos 
PIAS que fomentarão as estratégias de trabalho do técnico 
para ressignificar a violência sofrida. Esses atendimentos se 
darão conforme a demanda apresentada. 
Atendimento Grupal: Os atendimentos grupais serão 

realizados tendo como objetivo, compreender as dinâmicas 
familiares, o contexto social na qual está inserida a criança e o 
adolescente. Com a participação da comunidade possibilitando 
a convivência familiar e comunitária identificação do grau de 
violência sofrida, as trocas de papéis, possibilitando o 
fortalecimento enquanto sujeito de direito e a sua 
emancipação. Estes atendimentos serão realizados de forma 
quinzenais com as crianças e adolescentes e com as famílias. 
Visitas Técnicas Institucionais: Serão realizadas conforme 
necessidade identificada pelo técnico, com relação crianças e 
adolescente e suas famílias. Serão realizadas conforme a 
necessidade da demanda. 
Discussões Técnica de casos: Realizaremos com a rede 
socioassistencial, intersetorial e do Sistema de Garantia de 
Direitos e do Poder Judiciário. Será realizado conforme as 
solicitações da rede intersetorial e do técnico que acompanha 

 
R$1.500,00 

http://www.acdem.org.br/
mailto:acdem@terra.com.br


ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO 
                           Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep.  03808-130 – São Paulo – SP 
  Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ.  61.058.475/0001-23.  

Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc.  Municipal CCM 9.747.474-6. 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A   nº.   414. 

                             Site: www.acdem.org.br / E-Mail: acdem@terra.com.br / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.     
              

 

o caso e quando o serviço perceber a necessidade. 
Trabalho socioeducativo: a atuação dos orientadores sociais 

com a supervisão técnica: desenvolver atividades 
socioeducativas e lúdicas, dinâmicas grupais temáticas e 
livres, contribuindo com a ressignificação da violência sofrida, 
emancipação e autonomia das crianças, adolescentes e suas 
famílias. O desenvolvimento deste trabalho se dará de forma 
cotidiana. 
Visitas Domiciliar: Possibilita a aproximação do profissional a 
realidade do usuário, assim a intervenção e o estudo social 
proporcionam uma coleta de dados mais eficaz.  
Acompanhamento Escolar: Auxílio e acompanhamento nas 

lições de casa, trabalho e atividades escolares com reforço 
mediante a demanda de cada acolhido e de suas 
necessidades individuais. 
Incentivo a profissionalização: Encaminhamentos para o 

mercado de trabalho e cursos aos adolescentes através de 
parceria com Projetos Vira Vida - SESI, Ancôra, Oficina 
Cultural, SEARA Benedita, CEU Quinta do Sol e CEDESP. 
Capacitação: Palestras, Cursos, Congressos, Fóruns, Roda 

de Conversa e Seminários apresentação de vídeos temáticos 
identificação das dificuldades pessoais e profissionais, estudo 
de caso, troca de experiência entre as equipes multidisciplinar. 
Atividades Esportivas: CDM – Centro Esportivo de Ermelino 

Matarazzo: Futebol de salão e campo, judô, Karatê, jiu jitsu, 
natação e dança. 
Agenda: 
Grupo de adolescentes, Grupo de crianças e Grupo de família. 

 Acontecerão todo mês festas de aniversários das 
crianças e adolescentes individualizadas.  

Atividades Educativas: 

Voluntariado quinzenais com o Projeto PROVAI. 
Cultura e Lazer: Festas de Páscoa, Visita ao Hopi Hari, 

Parque aquático e Parques e Praças da região de Ermelino 
Matarazzo. 
 

MAIO 

Acolhimento Técnico: será realizado pela equipe técnica 

pela gerente, no momento que as crianças e adolescentes 
chegarem para o acolhimento. 
Apresentação do Serviço: Acontecerá no momento do 
acolhimento assim que a criança e adolescente chegar. Neste 
momento será realizada a apresentação do espaço físico e 
das regras acerca da responsabilização com relação ao 
compromisso com o serviço. 
Atendimentos Individuais: serão realizados de forma a 

compreender a dinâmica familiar, de qual forma se deu a 
violência e os impactos identificados no comportamento das 
crianças e adolescentes. Contribuirão para a elaboração dos 
PIAS que fomentarão as estratégias de trabalho do técnico 
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para ressignificar a violência sofrida. Esses atendimentos se 
darão conforme a demanda apresentada. 
Atendimento Grupal: Os atendimentos grupais serão 
realizados tendo como objetivo, compreender as dinâmicas 
familiares, o contexto social na qual está inserida a criança e o 
adolescente. Com a participação da comunidade possibilitando 
a convivência familiar e comunitária identificação do grau de 
violência sofrida, as trocas de papéis, possibilitando o 
fortalecimento enquanto sujeito de direito e a sua 
emancipação. Estes atendimentos serão realizados de forma 
quinzenais com as crianças e adolescentes e com as famílias. 
Visitas Técnicas Institucionais: Serão realizadas conforme 

necessidade identificada pelo técnico, com relação crianças e 
adolescente e suas famílias. Serão realizadas conforme a 
necessidade da demanda. 
Discussões Técnica de casos: Realizaremos com a rede 

socioassistencial, intersetorial e do Sistema de Garantia de 
Direitos e do Poder Judiciário. Será realizado conforme as 
solicitações da rede intersetorial e do técnico que acompanha 
o caso e quando o serviço perceber a necessidade. 
Trabalho socioeducativo: a atuação dos orientadores sociais 
com a supervisão técnica: desenvolver atividades 
socioeducativas e lúdicas, dinâmicas grupais temáticas e 
livres, contribuindo com a ressignificação da violência sofrida, 
emancipação e autonomia das crianças, adolescentes e suas 
famílias. O desenvolvimento deste trabalho se dará de forma 
cotidiana. 
Visitas Domiciliar: Possibilita a aproximação do profissional a 

realidade do usuário, assim a intervenção e o estudo social 
proporcionam uma coleta de dados mais eficaz.  
Acompanhamento Escolar: Auxílio e acompanhamento nas 
lições de casa, trabalho e atividades escolares com reforço 
mediante a demanda de cada acolhido e de suas 
necessidades individuais. 
Incentivo a profissionalização: Encaminhamentos para o 
mercado de trabalho e cursos aos adolescentes através de 
parceria com Projetos Vira Vida - SESI, Ancôra, Oficina 
Cultural, SEARA Benedita, CEU Quinta do Sol e CEDESP. 
Capacitação: Palestras, Cursos, Congressos, Fóruns, Roda 
de Conversa e Seminários apresentação de vídeos temáticos 
identificação das dificuldades pessoais e profissionais, estudo 
de caso, troca de experiência entre as equipes multidisciplinar. 
Atividades Esportivas: CDM – Centro Esportivo de Ermelino 
Matarazzo: Futebol de salão e campo, judô, Karatê, jiu jitsu, 
natação e dança. 
Agenda:Grupo de adolescentes 

Grupo de crianças e Grupo de família. 

 Acontecerão todo mês festas de aniversários das 
crianças e adolescentes individualizadas.  
Atividades Educativas: 
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Voluntariado quinzenais com o Projeto PROVAI. 
Cultura e Lazer: Museu Catavento, Parque do Carmo e 

Parques e Praças da região de Ermelino Matarazzo. 
 

JUNHO 

Acolhimento Técnico: será realizado pela equipe técnica 

pela gerente, no momento que as crianças e adolescentes 
chegarem para o acolhimento. 
Apresentação do Serviço: Acontecerá no momento do 
acolhimento assim que a criança e adolescente chegar. Neste 
momento será realizada a apresentação do espaço físico e 
das regras acerca da responsabilização com relação ao 
compromisso com o serviço. 
Atendimentos Individuais: serão realizados de forma a 

compreender a dinâmica familiar, de qual forma se deu a 
violência e os impactos identificados no comportamento das 
crianças e adolescentes. Contribuirão para a elaboração dos 
PIAS que fomentarão as estratégias de trabalho do técnico 
para ressignificar a violência sofrida. Esses atendimentos se 
darão conforme a demanda apresentada. 
Atendimento Grupal: Os atendimentos grupais serão 
realizados tendo como objetivo, compreender as dinâmicas 
familiares, o contexto social na qual está inserida a criança e o 
adolescente. Com a participação da comunidade possibilitando 
a convivência familiar e comunitária identificação do grau de 
violência sofrida, as trocas de papéis, possibilitando o 
fortalecimento enquanto sujeito de direito e a sua 
emancipação. Estes atendimentos serão realizados de forma 
quinzenais com as crianças e adolescentes e com as famílias. 
Visitas Técnicas Institucionais: Serão realizadas conforme 

necessidade identificada pelo técnico, com relação crianças e 
adolescente e suas famílias. Serão realizadas conforme a 
necessidade da demanda. 
Discussões Técnica de casos: Realizaremos com a rede 

socioassistencial, intersetorial e do Sistema de Garantia de 
Direitos e do Poder Judiciário. Será realizado conforme as 
solicitações da rede intersetorial e do técnico que acompanha 
o caso e quando o serviço perceber a necessidade. 
Trabalho socioeducativo: a atuação dos orientadores sociais 

com a supervisão técnica: desenvolver atividades 
socioeducativas e lúdicas, dinâmicas grupais temáticas e 
livres, contribuindo com a ressignificação da violência sofrida, 
emancipação e autonomia das crianças, adolescentes e suas 
famílias. O desenvolvimento deste trabalho se dará de forma 
cotidiana. 
Visitas Domiciliar: Possibilita a aproximação do profissional a 
realidade do usuário, assim a intervenção e o estudo social 
proporcionam uma coleta de dados mais eficaz.  
Acompanhamento Escolar: Auxílio e acompanhamento nas 

lições de casa, trabalho e atividades escolares com reforço 
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mediante a demanda de cada acolhido e de suas 
necessidades individuais. 
Incentivo a profissionalização: Encaminhamentos para o 
mercado de trabalho e cursos aos adolescentes através de 
parceria com Projetos Vira Vida - SESI, Ancôra, Oficina 
Cultural, SEARA Benedita, CEU Quinta do Sol e CEDESP. 
Capacitação: Palestras, Cursos, Congressos, Fóruns, Roda 
de Conversa e Seminários apresentação de vídeos temáticos 
identificação das dificuldades pessoais e profissionais, estudo 
de caso, troca de experiência entre as equipes multidisciplinar. 
Atividades Esportivas: CDM – Centro Esportivo de Ermelino 
Matarazzo: Futebol de salão e campo, judô, Karatê, jiu jitsu, 
natação e dança. 
Agenda:Grupo de adolescentes 

Grupo de crianças e Grupo de família. 

 Acontecerão todo mês festas de aniversários das 
crianças e adolescentes individualizadas.  

Atividades Educativas: 
Voluntariado quinzenais com o Projeto PROVAI. 
Cultura e Lazer: Planetário, Festa Junina e Parques e Praças 
da região de Ermelino Matarazzo. 
 

JULHO 

Acolhimento Técnico: será realizado pela equipe técnica 

pela gerente, no momento que as crianças e adolescentes 
chegarem para o acolhimento. 
Apresentação do Serviço: Acontecerá no momento do 
acolhimento assim que a criança e adolescente chegar. Neste 
momento será realizada a apresentação do espaço físico e 
das regras acerca da responsabilização com relação ao 
compromisso com o serviço. 
Atendimentos Individuais: serão realizados de forma a 

compreender a dinâmica familiar, de qual forma se deu a 
violência e os impactos identificados no comportamento das 
crianças e adolescentes. Contribuirão para a elaboração dos 
PIAS que fomentarão as estratégias de trabalho do técnico 
para ressignificar a violência sofrida. Esses atendimentos se 
darão conforme a demanda apresentada. 
Atendimento Grupal: Os atendimentos grupais serão 
realizados tendo como objetivo, compreender as dinâmicas 
familiares, o contexto social na qual está inserida a criança e o 
adolescente. Com a participação da comunidade possibilitando 
a convivência familiar e comunitária identificação do grau de 
violência sofrida, as trocas de papéis, possibilitando o 
fortalecimento enquanto sujeito de direito e a sua 
emancipação. Estes atendimentos serão realizados de forma 
quinzenais com as crianças e adolescentes e com as famílias. 
Visitas Técnicas Institucionais: Serão realizadas conforme 

necessidade identificada pelo técnico, com relação crianças e 
adolescente e suas famílias. Serão realizadas conforme a 
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necessidade da demanda. 
Discussões Técnica de casos: Realizaremos com a rede 

socioassistencial, intersetorial e do Sistema de Garantia de 
Direitos e do Poder Judiciário. Será realizado conforme as 
solicitações da rede intersetorial e do técnico que acompanha 
o caso e quando o serviço perceber a necessidade. 
Trabalho socioeducativo: a atuação dos orientadores sociais 
com a supervisão técnica: desenvolver atividades 
socioeducativas e lúdicas, dinâmicas grupais temáticas e 
livres, contribuindo com a ressignificação da violência sofrida, 
emancipação e autonomia das crianças, adolescentes e suas 
famílias. O desenvolvimento deste trabalho se dará de forma 
cotidiana. 
Visitas Domiciliar: Possibilita a aproximação do profissional a 

realidade do usuário, assim a intervenção e o estudo social 
proporcionam uma coleta de dados mais eficaz.  
Acompanhamento Escolar: Auxílio e acompanhamento nas 
lições de casa, trabalho e atividades escolares com reforço 
mediante a demanda de cada acolhido e de suas 
necessidades individuais. 
Incentivo a profissionalização: Encaminhamentos para o 
mercado de trabalho e cursos aos adolescentes através de 
parceria com Projetos Vira Vida - SESI, Ancôra, Oficina 
Cultural, SEARA Benedita, CEU Quinta do Sol e CEDESP. 
Capacitação: Palestras, Cursos, Congressos, Fóruns, Roda 
de Conversa e Seminários apresentação de vídeos temáticos 
identificação das dificuldades pessoais e profissionais, estudo 
de caso, troca de experiência entre as equipes multidisciplinar. 
Atividades Esportivas: CDM – Centro Esportivo de Ermelino 
Matarazzo: Futebol de salão e campo, judô, Karatê, jiu jitsu, 
natação e dança. 
Agenda:Grupo de adolescentes 

Grupo de crianças e Grupo de família. 

 Acontecerão todo mês festas de aniversários das 
crianças e adolescentes individualizadas.  

Atividades Educativas: 
Voluntariado quinzenais com o Projeto PROVAI. 
Cultura e Lazer: Festa das Nações, Visita a Fábrica de 
Chocolate Garoto, Aquário de São Paulo, Parques e Praças da 
região de Ermelino Matarazzo, Festa Julina. 
 

AGOSTO 

Acolhimento Técnico: será realizado pela equipe técnica 
pela gerente, no momento que as crianças e adolescentes 
chegarem para o acolhimento. 
Apresentação do Serviço: Acontecerá no momento do 

acolhimento assim que a criança e adolescente chegar. Neste 
momento será realizada a apresentação do espaço físico e 
das regras acerca da responsabilização com relação ao 
compromisso com o serviço. 

R$850,00 

http://www.acdem.org.br/
mailto:acdem@terra.com.br


ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO 
                           Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep.  03808-130 – São Paulo – SP 
  Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ.  61.058.475/0001-23.  

Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc.  Municipal CCM 9.747.474-6. 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A   nº.   414. 

                             Site: www.acdem.org.br / E-Mail: acdem@terra.com.br / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.     
              

 

Atendimentos Individuais: serão realizados de forma a 
compreender a dinâmica familiar, de qual forma se deu a 
violência e os impactos identificados no comportamento das 
crianças e adolescentes. Contribuirão para a elaboração dos 
PIAS que fomentarão as estratégias de trabalho do técnico 
para ressignificar a violência sofrida. Esses atendimentos se 
darão conforme a demanda apresentada. 
Atendimento Grupal: Os atendimentos grupais serão 

realizados tendo como objetivo, compreender as dinâmicas 
familiares, o contexto social na qual está inserida a criança e o 
adolescente. Com a participação da comunidade possibilitando 
a convivência familiar e comunitária identificação do grau de 
violência sofrida, as trocas de papéis, possibilitando o 
fortalecimento enquanto sujeito de direito e a sua 
emancipação. Estes atendimentos serão realizados de forma 
quinzenais com as crianças e adolescentes e com as famílias. 
Visitas Técnicas Institucionais: Serão realizadas conforme 
necessidade identificada pelo técnico, com relação crianças e 
adolescente e suas famílias. Serão realizadas conforme a 
necessidade da demanda. 
Discussões Técnica de casos: Realizaremos com a rede 
socioassistencial, intersetorial e do Sistema de Garantia de 
Direitos e do Poder Judiciário. Será realizado conforme as 
solicitações da rede intersetorial e do técnico que acompanha 
o caso e quando o serviço perceber a necessidade. 
Trabalho socioeducativo: a atuação dos orientadores sociais 

com a supervisão técnica: desenvolver atividades 
socioeducativas e lúdicas, dinâmicas grupais temáticas e 
livres, contribuindo com a ressignificação da violência sofrida, 
emancipação e autonomia das crianças, adolescentes e suas 
famílias. O desenvolvimento deste trabalho se dará de forma 
cotidiana. 
Visitas Domiciliar: Possibilita a aproximação do profissional a 
realidade do usuário, assim a intervenção e o estudo social 
proporcionam uma coleta de dados mais eficaz.  
Acompanhamento Escolar: Auxílio e acompanhamento nas 

lições de casa, trabalho e atividades escolares com reforço 
mediante a demanda de cada acolhido e de suas 
necessidades individuais. 
Incentivo a profissionalização: Encaminhamentos para o 

mercado de trabalho e cursos aos adolescentes através de 
parceria com Projetos Vira Vida - SESI, Ancôra, Oficina 
Cultural, SEARA Benedita, CEU Quinta do Sol e CEDESP. 
Capacitação: Palestras, Cursos, Congressos, Fóruns, Roda 

de Conversa e Seminários apresentação de vídeos temáticos 
identificação das dificuldades pessoais e profissionais, estudo 
de caso, troca de experiência entre as equipes multidisciplinar. 
Atividades Esportivas: CDM – Centro Esportivo de Ermelino 

Matarazzo: Futebol de salão e campo, judô, Karatê, jiu jitsu, 
natação e dança. 
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Agenda: 
Grupo de adolescentes, Grupo de crianças e Grupo de família. 

 Acontecerão todo mês festas de aniversários das 
crianças e adolescentes individualizadas.  

Atividades Educativas: 

Voluntariado quinzenais com o Projeto PROVAI. 
Cultura e Lazer: Parque do Carmo, Parque Zoológico 

Guarulhos, Parques e Praças da região de Ermelino 
Matarazzo. 
 

SETEMBRO 

Acolhimento Técnico: será realizado pela equipe técnica 

pela gerente, no momento que as crianças e adolescentes 
chegarem para o acolhimento. 
Apresentação do Serviço: Acontecerá no momento do 
acolhimento assim que a criança e adolescente chegar. Neste 
momento será realizada a apresentação do espaço físico e 
das regras acerca da responsabilização com relação ao 
compromisso com o serviço. 
Atendimentos Individuais: serão realizados de forma a 

compreender a dinâmica familiar, de qual forma se deu a 
violência e os impactos identificados no comportamento das 
crianças e adolescentes. Contribuirão para a elaboração dos 
PIAS que fomentarão as estratégias de trabalho do técnico 
para ressignificar a violência sofrida. Esses atendimentos se 
darão conforme a demanda apresentada. 
Atendimento Grupal: Os atendimentos grupais serão 
realizados tendo como objetivo, compreender as dinâmicas 
familiares, o contexto social na qual está inserida a criança e o 
adolescente. Com a participação da comunidade possibilitando 
a convivência familiar e comunitária identificação do grau de 
violência sofrida, as trocas de papéis, possibilitando o 
fortalecimento enquanto sujeito de direito e a sua 
emancipação. Estes atendimentos serão realizados de forma 
quinzenais com as crianças e adolescentes e com as famílias. 
Visitas Técnicas Institucionais: Serão realizadas conforme 

necessidade identificada pelo técnico, com relação crianças e 
adolescente e suas famílias. Serão realizadas conforme a 
necessidade da demanda. 
Discussões Técnica de casos: Realizaremos com a rede 

socioassistencial, intersetorial e do Sistema de Garantia de 
Direitos e do Poder Judiciário. Será realizado conforme as 
solicitações da rede intersetorial e do técnico que acompanha 
o caso e quando o serviço perceber a necessidade. 
Trabalho socioeducativo: a atuação dos orientadores sociais 
com a supervisão técnica: desenvolver atividades 
socioeducativas e lúdicas, dinâmicas grupais temáticas e 
livres, contribuindo com a ressignificação da violência sofrida, 
emancipação e autonomia das crianças, adolescentes e suas 
famílias. O desenvolvimento deste trabalho se dará de forma 
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cotidiana. 
Visitas Domiciliar: Possibilita a aproximação do profissional a 

realidade do usuário, assim a intervenção e o estudo social 
proporcionam uma coleta de dados mais eficaz.  
Acompanhamento Escolar: Auxílio e acompanhamento nas 
lições de casa, trabalho e atividades escolares com reforço 
mediante a demanda de cada acolhido e de suas 
necessidades individuais. 
Incentivo a profissionalização: Encaminhamentos para o 
mercado de trabalho e cursos aos adolescentes através de 
parceria com Projetos Vira Vida - SESI, Ancôra, Oficina 
Cultural, SEARA Benedita, CEU Quinta do Sol e CEDESP. 
Capacitação: Palestras, Cursos, Congressos, Fóruns, Roda 
de Conversa e Seminários apresentação de vídeos temáticos 
identificação das dificuldades pessoais e profissionais, estudo 
de caso, troca de experiência entre as equipes multidisciplinar. 
Atividades Esportivas: CDM – Centro Esportivo de Ermelino 
Matarazzo: Futebol de salão e campo, judô, Karatê, jiu jitsu, 
natação e dança. 
Agenda: 

Grupo de adolescentes, Grupo de crianças e Grupo de família. 

 Acontecerão todo mês festas de aniversários das 
crianças e adolescentes individualizadas.  

Atividades Educativas: 
Voluntariado quinzenais com o Projeto PROVAI. 
Cultura e Lazer: Festa da Primavera, Teatro, Trilha em 
Paranapiacaba e Parques e Praças da região de Ermelino 
Matarazzo. 
 

OUTUBRO 

Acolhimento Técnico: será realizado pela equipe técnica 
pela gerente, no momento que as crianças e adolescentes 
chegarem para o acolhimento. 
Apresentação do Serviço: Acontecerá no momento do 

acolhimento assim que a criança e adolescente chegar. Neste 
momento será realizada a apresentação do espaço físico e 
das regras acerca da responsabilização com relação ao 
compromisso com o serviço. 
Atendimentos Individuais: serão realizados de forma a 
compreender a dinâmica familiar, de qual forma se deu a 
violência e os impactos identificados no comportamento das 
crianças e adolescentes. Contribuirão para a elaboração dos 
PIAS que fomentarão as estratégias de trabalho do técnico 
para ressignificar a violência sofrida. Esses atendimentos se 
darão conforme a demanda apresentada. 
Atendimento Grupal: Os atendimentos grupais serão 

realizados tendo como objetivo, compreender as dinâmicas 
familiares, o contexto social na qual está inserida a criança e o 
adolescente. Com a participação da comunidade possibilitando 
a convivência familiar e comunitária identificação do grau de 

R$ 2.100,00 

http://www.acdem.org.br/
mailto:acdem@terra.com.br


ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO 
                           Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep.  03808-130 – São Paulo – SP 
  Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ.  61.058.475/0001-23.  

Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc.  Municipal CCM 9.747.474-6. 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A   nº.   414. 

                             Site: www.acdem.org.br / E-Mail: acdem@terra.com.br / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.     
              

 

violência sofrida, as trocas de papéis, possibilitando o 
fortalecimento enquanto sujeito de direito e a sua 
emancipação. Estes atendimentos serão realizados de forma 
quinzenais com as crianças e adolescentes e com as famílias. 
Visitas Técnicas Institucionais: Serão realizadas conforme 
necessidade identificada pelo técnico, com relação crianças e 
adolescente e suas famílias. Serão realizadas conforme a 
necessidade da demanda. 
Discussões Técnica de casos: Realizaremos com a rede 
socioassistencial, intersetorial e do Sistema de Garantia de 
Direitos e do Poder Judiciário. Será realizado conforme as 
solicitações da rede intersetorial e do técnico que acompanha 
o caso e quando o serviço perceber a necessidade. 
Trabalho socioeducativo: a atuação dos orientadores sociais 

com a supervisão técnica: desenvolver atividades 
socioeducativas e lúdicas, dinâmicas grupais temáticas e 
livres, contribuindo com a ressignificação da violência sofrida, 
emancipação e autonomia das crianças, adolescentes e suas 
famílias. O desenvolvimento deste trabalho se dará de forma 
cotidiana. 
Visitas Domiciliar: Possibilita a aproximação do profissional a 
realidade do usuário, assim a intervenção e o estudo social 
proporcionam uma coleta de dados mais eficaz.  
Acompanhamento Escolar: Auxílio e acompanhamento nas 

lições de casa, trabalho e atividades escolares com reforço 
mediante a demanda de cada acolhido e de suas 
necessidades individuais. 
Incentivo a profissionalização: Encaminhamentos para o 

mercado de trabalho e cursos aos adolescentes através de 
parceria com Projetos Vira Vida - SESI, Ancôra, Oficina 
Cultural, SEARA Benedita, CEU Quinta do Sol e CEDESP. 
Capacitação: Palestras, Cursos, Congressos, Fóruns, Roda 

de Conversa e Seminários apresentação de vídeos temáticos 
identificação das dificuldades pessoais e profissionais, estudo 
de caso, troca de experiência entre as equipes multidisciplinar. 
Atividades Esportivas: CDM – Centro Esportivo de Ermelino 

Matarazzo: Futebol de salão e campo, judô, Karatê, jiu jitsu, 
natação e dança. 
Agenda: 
Grupo de adolescentes, Grupo de crianças e Grupo de família. 

 Acontecerão todo mês festas de aniversários das 
crianças e adolescentes individualizadas.  

Atividades Educativas: 

Voluntariado quinzenais com o Projeto PROVAI. 
Cultura e Lazer: Acampamento, Chácara, Festas em 

Comemoração ao mês das crianças, e Parques e Praças da 
região de Ermelino Matarazzo. 
 

NOVEMBRO Acolhimento Técnico: será realizado pela equipe técnica R$900,00 
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pela gerente, no momento que as crianças e adolescentes 
chegarem para o acolhimento. 
Apresentação do Serviço: Acontecerá no momento do 
acolhimento assim que a criança e adolescente chegar. Neste 
momento será realizada a apresentação do espaço físico e 
das regras acerca da responsabilização com relação ao 
compromisso com o serviço. 
Atendimentos Individuais: serão realizados de forma a 

compreender a dinâmica familiar, de qual forma se deu a 
violência e os impactos identificados no comportamento das 
crianças e adolescentes. Contribuirão para a elaboração dos 
PIAS que fomentarão as estratégias de trabalho do técnico 
para ressignificar a violência sofrida. Esses atendimentos se 
darão conforme a demanda apresentada. 
Atendimento Grupal: Os atendimentos grupais serão 
realizados tendo como objetivo, compreender as dinâmicas 
familiares, o contexto social na qual está inserida a criança e o 
adolescente. Com a participação da comunidade possibilitando 
a convivência familiar e comunitária identificação do grau de 
violência sofrida, as trocas de papéis, possibilitando o 
fortalecimento enquanto sujeito de direito e a sua 
emancipação. Estes atendimentos serão realizados de forma 
quinzenais com as crianças e adolescentes e com as famílias. 
Visitas Técnicas Institucionais: Serão realizadas conforme 

necessidade identificada pelo técnico, com relação crianças e 
adolescente e suas famílias. Serão realizadas conforme a 
necessidade da demanda. 
Discussões Técnica de casos: Realizaremos com a rede 

socioassistencial, intersetorial e do Sistema de Garantia de 
Direitos e do Poder Judiciário. Será realizado conforme as 
solicitações da rede intersetorial e do técnico que acompanha 
o caso e quando o serviço perceber a necessidade. 
Trabalho socioeducativo: a atuação dos orientadores sociais 
com a supervisão técnica: desenvolver atividades 
socioeducativas e lúdicas, dinâmicas grupais temáticas e 
livres, contribuindo com a ressignificação da violência sofrida, 
emancipação e autonomia das crianças, adolescentes e suas 
famílias. O desenvolvimento deste trabalho se dará de forma 
cotidiana. 
Visitas Domiciliar: Possibilita a aproximação do profissional a 

realidade do usuário, assim a intervenção e o estudo social 
proporcionam uma coleta de dados mais eficaz.  
Acompanhamento Escolar: Auxílio e acompanhamento nas 
lições de casa, trabalho e atividades escolares com reforço 
mediante a demanda de cada acolhido e de suas 
necessidades individuais. 
Incentivo a profissionalização: Encaminhamentos para o 
mercado de trabalho e cursos aos adolescentes através de 
parceria com Projetos Vira Vida - SESI, Ancôra, Oficina 
Cultural, SEARA Benedita, CEU Quinta do Sol e CEDESP. 
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Capacitação: Palestras, Cursos, Congressos, Fóruns, Roda 
de Conversa e Seminários apresentação de vídeos temáticos 
identificação das dificuldades pessoais e profissionais, estudo 
de caso, troca de experiência entre as equipes multidisciplinar. 
Atividades Esportivas: CDM – Centro Esportivo de Ermelino 
Matarazzo: Futebol de salão e campo, judô, Karatê, jiu jitsu, 
natação e dança. 
Agenda: 

Grupo de adolescentes, Grupo de crianças e Grupo de família. 

 Acontecerão todo mês festas de aniversários das 
crianças e adolescentes individualizadas.  

Cultura e Lazer: Visita ao Grupamento dos Bombeiros, 
Parque Aquático, Visita Ao Campo de Marte – Evento 
Domingo Aéreo e Parques e Praças da região de Ermelino 
Matarazzo. 
 
 

DEZEMBRO 

Acolhimento Técnico: será realizado pela equipe técnica 
pela gerente, no momento que as crianças e adolescentes 
chegarem para o acolhimento. 
Apresentação do Serviço: Acontecerá no momento do 

acolhimento assim que a criança e adolescente chegar. Neste 
momento será realizada a apresentação do espaço físico e 
das regras acerca da responsabilização com relação ao 
compromisso com o serviço. 
Atendimentos Individuais: serão realizados de forma a 
compreender a dinâmica familiar, de qual forma se deu a 
violência e os impactos identificados no comportamento das 
crianças e adolescentes. Contribuirão para a elaboração dos 
PIAS que fomentarão as estratégias de trabalho do técnico 
para ressignificar a violência sofrida. Esses atendimentos se 
darão conforme a demanda apresentada. 
Atendimento Grupal: Os atendimentos grupais serão 

realizados tendo como objetivo, compreender as dinâmicas 
familiares, o contexto social na qual está inserida a criança e o 
adolescente. Com a participação da comunidade possibilitando 
a convivência familiar e comunitária identificação do grau de 
violência sofrida, as trocas de papéis, possibilitando o 
fortalecimento enquanto sujeito de direito e a sua 
emancipação. Estes atendimentos serão realizados de forma 
quinzenais com as crianças e adolescentes e com as famílias. 
Visitas Técnicas Institucionais: Serão realizadas conforme 
necessidade identificada pelo técnico, com relação crianças e 
adolescente e suas famílias. Serão realizadas conforme a 
necessidade da demanda. 
Discussões Técnica de casos: Realizaremos com a rede 
socioassistencial, intersetorial e do Sistema de Garantia de 
Direitos e do Poder Judiciário. Será realizado conforme as 
solicitações da rede intersetorial e do técnico que acompanha 

R$2600,00 

http://www.acdem.org.br/
mailto:acdem@terra.com.br


ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO 
                           Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep.  03808-130 – São Paulo – SP 
  Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ.  61.058.475/0001-23.  

Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc.  Municipal CCM 9.747.474-6. 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A   nº.   414. 

                             Site: www.acdem.org.br / E-Mail: acdem@terra.com.br / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.     
              

 

o caso e quando o serviço perceber a necessidade. 
Trabalho socioeducativo: a atuação dos orientadores sociais 

com a supervisão técnica: desenvolver atividades 
socioeducativas e lúdicas, dinâmicas grupais temáticas e 
livres, contribuindo com a ressignificação da violência sofrida, 
emancipação e autonomia das crianças, adolescentes e suas 
famílias. O desenvolvimento deste trabalho se dará de forma 
cotidiana. 
Visitas Domiciliar: Possibilita a aproximação do profissional a 
realidade do usuário, assim a intervenção e o estudo social 
proporcionam uma coleta de dados mais eficaz.  
Acompanhamento Escolar: Auxílio e acompanhamento nas 

lições de casa, trabalho e atividades escolares com reforço 
mediante a demanda de cada acolhido e de suas 
necessidades individuais. 
Incentivo a profissionalização: Encaminhamentos para o 

mercado de trabalho e cursos aos adolescentes através de 
parceria com Projetos Vira Vida - SESI, Ancôra, Oficina 
Cultural, SEARA Benedita, CEU Quinta do Sol e CEDESP. 
Capacitação: Palestras, Cursos, Congressos, Fóruns, Roda 

de Conversa e Seminários apresentação de vídeos temáticos 
identificação das dificuldades pessoais e profissionais, estudo 
de caso, troca de experiência entre as equipes multidisciplinar. 
Atividades Esportivas: CDM – Centro Esportivo de Ermelino 

Matarazzo: Futebol de salão e campo, judô, Karatê, jiu jitsu, 
natação e dança. 
Agenda: 
Grupo de adolescentes, Grupo de crianças e Grupo de família. 

 Acontecerão todo mês festas de aniversários das 
crianças e adolescentes individualizadas.  

Cultura e Lazer: Natal Solidário, Amigo Secreto, SESC, 

Festas de colaboradores para entrega de doações, Passeio no 
Sítio. 

TOTAL  16.900,00 

 

6. DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

6.1.  Público alvo 

Oferecer acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de (0 a 

17 anos e 11 meses) de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com 

deficiência, em situação de medida de proteção e em situação de risco pessoal, social e de 

abandono, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitado 

de cumprir sua função de cuidado e proteção.  
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O atendimento prestado deve ser personalizado em pequenos grupos e favorecer o 

convívio familiar e comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços 

disponíveis na comunidade local. 

Grupo de crianças e adolescentes com vínculos de parentesco devem ser atendidos 

na mesma unidade, o acolhimento será feito até que seja possível o retorno família de 

origem ou extensa ou colocação em família substituta. 

6.2 Informações das Instalações a serem utilizadas 

O serviço será instalado na Rua: Antonio Bonici, 317 – Jardim Matarazzo – CEP: 

03811-060, (endereço sigiloso) imóvel a ser locado pela proponente com aluguel e IPTU 

pagos com o repasse de verba pela Municipalidade de São Paulo. 

O imóvel possui 09 cômodos sendo 03 banheiros, 03 dormitórios, 02 salas, 

lavandeira coberta, quintal frontal e lateral, 01 edícula com 02 salas/ escritórios com uma 

área externa em um total de 435, 625 metros quadrados. 

 

6.3 Vinculação da ação com as orientações do Plano Municipal de Assistência 

Social e diretrizes nacionais – LOAS, PNAS, SUAS, TIPICICAÇÃO NACIONAL, 

PROTOCOLOS DE GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS, BENEFICIOS DE 

TRANSFERENCIA DE RENDA. 

A vinculação com o Plano Municipal de Assistência Social se dará pela contribuição 

nos estudos referentes ao acolhimento de crianças e adolescentes no município de São 

Paulo, contribuição na construção de políticas voltadas ao segmento, participação em 

instâncias de discussão como o Fórum Municipal, pela publicização de atos e ações, pela 

participação nas construções de indicadores municipais e participação na tipificação do 

serviço no município. 

Dar-se-á também pela integração com as demais políticas pública existentes no 

território para encaminhamentos necessários, para a inclusão nas demais ofertas da 

assistência social e nos programas de transferência de renda. 

A vinculação com as diretrizes nacionais se dará pela participação na construção 

dos indicadores nacionais da política nacional, no fortalecimento das leis, o cumprimento 

das Diretrizes Nacionais para o Acolhimento. 

A vinculação com LOAS e PNAS se dará pelo cumprimento de suas diretrizes em 

especial ao trabalho com as famílias dos acolhidos, no entendimento correto da Assistência 

Social enquanto política pública de direitos voltada a quem dela necessitar independente 
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das questões financeiras, do resgate da cidadania da criança e do adolescente, bem como 

a criação de vínculos comunitários para seu desacolhimento. 

Com o SUAS/Proteção Social Especial/Creas, se dará pelo cumprimento das 

normas técnicas definidas no Sistema Único da Assistência Social participando das 

discussões hoje existentes na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social – SMADS / Proteção Social Especial, pela discussão técnica com o CREAS/EM, 

bem como o recebimento das orientações apresentadas pelo técnico supervisor do serviço. 

Com a Tipificação Nacional dos Serviços Sócio-Assistenciais se dará pela 

participação nas discussões que ora existem no Município de São Paulo comandadas por 

SMADS para reordenar o serviço nesta cidade, cumprindo-se integralmente o que consta 

no documento nacional. 

Com o protocolo de gestão integrada de serviços, benefício de transferência de 

renda se dará com a identificação das necessidades dos acolhidos e suas famílias 

encaminhando as que apresentarem perfil para o CRAS/CREAS para a inclusão nos 

programas de transferência de renda existentes, bem como para as demais ofertas da 

assistência social no território. 

 

6.4 Forma de acesso dos usuários e controle da demanda ofertada 

A forma de acesso será por determinação do poder judiciário e por requisição do 

Conselho Tutelar, sendo que neste último a autoridade competente deverá ser comunicada 

conforme previsto no artigo. 93 do E.C.A. 

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

evidenciar as estratégias de atuação para alcance das metas 

Sendo o SAICA um serviço de proteção social especial de alta complexidade, 

previsto Sistema Único de Assistência Social-SUAS, com a finalidade de oferecer acolhida 

a crianças e adolescentes cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente 

impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, pretende a Organização 

desenvolver o trabalho na conformidade da proposta exigida pelo edital n° 

107/SMADS/2016 e garantir um padrão de qualidade das ações. 
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A acolhida é uma das seguranças primordiais da política de assistência social. Ela 

opera com a provisão de necessidades humanas que começa com os direitos a comer, 

vestir, dormir e abrigar-se, próprios à vida humana em sociedade. 

Assim a acolhida se dará por um dos técnicos ou pela gerência do serviço sempre 

que uma criança ou adolescentes for acolhido no serviço. Dar-se-á em local reservado 

onde acontecerá a escuta qualificada, quando for o caso, o entendimento da situação que 

provocou o referido acolhimento e a apresentação dos espaços, funcionários e demais 

crianças e adolescentes do serviço. 

A conquista da autonomia na provisão dessas necessidades é orientação desta 

segurança da assistência social. È possível, todavia que alguns indivíduos não conquistem 

por toda vida, ou por um período dela, a autonomia destas provisões básicas, por exemplo, 

pela idade – uma criança, por alguma deficiência, ou por uma restrição momentânea ou 

continua da saúde física ou mental. 

Outra situação que pode demandar acolhida das crianças e adolescente, nos 

tempos atuais, é a necessidade de separação da família ou da parentela por múltiplas 

situações, como violência doméstica ou social, drogadição, alcoolismo e criminalidade.   

Podem ocorrer também situações de desastre ou acidentes naturais, além de 

profunda destituição e abandono que demandam tal provisão.   

O Grande desafio é o de articular todas as iniciativas na consolidação da política da 

acolhido e do direito de ser acolhido. Neste sentido devemos manter uma asenção de 24 

horas, o que exige a permanente prontidão da equipe de trabalho, mesmo nos finais de 

semana e feriados. 

Neste sentido, nosso trabalho terá aproximações com prontidão das áreas de saúde 

urbana e defesa civil. 

A metodologia a ser desenvolvida terá sua prioridade sobre o que norteia o ECA e 

se dará através de atendimentos individuais, atendimentos em grupo, rodas de conversa, 

discussão de casos pela equipe técnica, atividades externas como passeios, festas 

regionais, construção do plano individual de atendimento, construção do projeto político 
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pedagógico, atividades com famílias autorizadas pela vara da infância, saídas monitoradas, 

acompanhamento pós desacolhimento.  

6.6 Forma de monitoramento e avaliação dos resultados 

A forma de monitoramento e avaliação dos resultados e metas será observada pelos 

formulários oficiais da portaria 46/SMADS como: Controle de Dados, relatórios de 

avaliações, relatórios de supervisão técnica de CREAS/EM, relatórios de atividades 

realizadas, DEMES, GRAS semestral, entre outros. 

A avaliação será realizada conjuntamente entre a Equipe do SAICA, a Entidade, e o 

CREAS/EM, além de SMADS/PSE. 

6.7 Demonstração de metodologia do trabalho social com famílias 

A região de Ermelino Matarazzo surgiu como bairro dormitório e hoje vem se 

desenvolvendo de forma rápida e pulsante. Este desenvolvimento vem embalado pela 

chegada de novas redes de varejo, supermercados e mercados, restaurantes e pela 

implantação de corredores de ônibus e ciclovias. 

A rede de saúde da região é considerada pela Secretaria de Saúde da cidade como 

suficiente, porém enfrenta problemas com a falta de profissionais tanto nas UBS, quanto 

nas AMAS e no Hospital.  

Os dois CAPs (Saúde Mental e AD) tem atendimento dentro do preconizado pelo 

Ministério da Saúde, porém, frente à demanda atual da região são insuficientes. 

A rede de educação tanto municipal quanto estadual vem sendo ampliada com a 

construção de novas escolas o que a torna suficiente para a demanda da região. 

A rede socioassistencial proteção social básica conta com Núcleos de Convivência 

de Idosos – NCIs, Centro da Criança e do Adolescente – CCAs, Centro para a Juventude e 

SASF além do CRAS/EM. Na proteção social especial conta com NAISPcD, Centros de 

Acolhida Masculino e Feminino, SAICA, MSE/MA, República Jovem, Centro de Acolhida 

para Mulheres em Situação de Violência, porém sem ainda a implantação do CREAS/EM. 
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Além desta rede ainda estão implantados diversos equipamentos da Secretaria de 

Esportes, uma biblioteca municipal, alguns hospitais e escolas particulares, além de ONG 

não conveniadas como o Lar Vicentino. 

O trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade se dá em todos os serviços 

aqui elencados, com ênfase nos socioassistenciais especialmente no SASF e no CRAS, 

onde ocorrem reuniões com famílias e as mais vulneráveis são acompanhadas como 

determinado pela NOB/SUAS. 

6.8 Demonstração de conhecimento e capacidade de articulação com serviços da 

rede socioassistencial local e políticas publicas setoriais, no âmbito territorial 

A ACDEM tem hoje instalado na região dois NAISPcD, Um SAICA e um CCA, que 

realizam sua integração com a rede socioassistencial, com a rede de saúde e a da 

educação, integrando também as demais políticas públicas como trabalho e cultura. 

O trabalho realizado junto à comunidade tem nas atividades realizadas no Parque 

Dom Paulo Evaristo Arns seu ponto alto, vez que ali são atendidas famílias em situação de 

vulnerabilidade que não são cobertas pelos serviços socioassistenciais da região, com 

escuta e encaminhamentos. 

As parecerias estabelecidas para a gestão dos serviços supracitados são a clara 

demonstração aqui solicitada, com o aval dos técnicos supervisores que avaliam de forma 

positiva os serviços por nós gerenciados. 

6.9 Detalhamento dos recursos humanos na gestão do serviço tendo como 

referencia o quadro de recursos humanos estabelecido na Portaria de tipificação 

dos serviços editada pela SMADS 

 

6.9.1 Especificar no quadro de recursos humanos a formação de cada 

profissional, bem como, a carga horária, habilidade, atribuição e competências:  
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QUADRO I 
RECURSOS HUMANOS E FORMAÇÃO DE CADA PROFISSIONAL 

 

CARGO QUANTIDADE FORMAÇÃO 

   
GERENTE 01 Nível Superior em Serviço 

Social/Direito 

TÉCNICO 03 Nível Superior em 
Psicologia/Serviço 
Social/Pedagogia  

ORIENTADOR 
SOCIOEDUCATIVO 

07 Nível Médio Completo 

ORIENTADOR 
SOCIOEDUCATIVO 

07 Nível Médio Completo 

COZINHEIRO 02 Nível Médio Completo 

AGENTE 
OPERACIONAL 

03 Nível Médio Completo 

   
TOTAL DE R.H. 23  

 
QUADRO II 

RECURSOS HUMANOS E CARGAS HORARIADE TRABALHO 
 

CARGO CARGA HORARIA 

  
GERENTE 40 horas semanais 

TECNICO 40 horas semanais, sendo o 
Assistente Social 30 horas  

ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO 40 horas semanais – dia sendo 
12X36 

ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO 40 horas semanais – noite sendo 
12X36 

COZINHEIRO 40 horas semanais – sendo 12x36 

AGENTES OPERACIONAIS 40 horas semanais 
 

6.9.2  Especificar a distribuição dos profissionais para a operacionalização e 

gestão do serviço para a garantia dos resultados e metas propostas 

 Gerente cuidará das questões administrativas. 

 As técnicas realizarão os atendimentos aos acolhidos e seus familiares; 

encaminhamentos; realizar entrevistas e levantamento de dos para diagnóstico do 

tipo de violência ocorrido; e demais rotinas destacadas nas atribuições dos 

profissionais e darão orientações aos demais profissionais da casa. 
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 Os orientadores socioeducativos serão distribuídos tarefas ao longo do dia da 

seguinte forma: 

Plantão diurno das 07h00 as 19h00. 

Plantão noturno da 19h00 as 07h00. 

 A cozinheira será responsável pela preparação de alimentos, limpeza da cozinha e 

despensa em escala de 12X36 sendo 07h00 as 19h00. 

 As agentes operacionais executarão serviços de higienização, limpeza, arrumação e 

manutenção de segunda a sexta das 08h00 as 17h00. 

 

QUADRO III 
RECURSOS HUMANOS E HABILIDADES, ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS. 

Recursos Humanos 

Cargos Padrã
o/Qtd

e 

Carga 
horária 

Formação Habilidades atribuições e 
competências. 

Gerente de 
serviço I 

01 40 h Nível 
Superior 
(Pedagogia, 
Serviço 
Social ou 
Psicologia) 

É responsável pela gestão dos 
serviços de proteção Social 
Especial de Alta complexidade 
que possuem funcionamento 
ininterrupto e institucionalizado. 

Técnico 01 40 h Nível superior 
(Assistente 
Social, 
Psicólogo, 
Sociólogo ou 
Pedagogo) 

Oferece atenção aos usuários, 
suas famílias, comunidade e 
junto ás organizações e órgãos 
públicos, de acordo com as 
necessidades pessoais e 
sociais destes. Devera executar 
ações, no que se refere á 
preservação dos vínculos 
familiares, reintegração familiar 
e acompanhamento dos jovens 
que serão desabrigados sem o 
aporte familiar. Articulação 
permanente com as políticas 
sociais locais e os órgãos do 
sistema de Garantia de Direitos 

Técnico  02  40 h Nível 
Superior: 

 01Serviço 
Social e  

Oferece atenção aos usuários, 
suas famílias, comunidade e 
junto ás organizações e órgãos 
públicos, de acordo com as 
necessidades pessoais e 
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01 Psicologia 
sociais destes. Devera executar 
ações, no que se refere á 
preservação dos vínculos 
familiares, reintegração familiar 
e acompanhamento dos jovens 
que serão desacolhidos sem o 
aporte familiar. Articulação 
permanente com as políticas 
sociais locais e os órgãos do 
sistema de Garantia de Direitos. 

Orientador 
Sócio 
educativo II 

14 07dia/07 
noite 

12 x 36 

Nível médio 
ou superior 

Oferece orientação social e 
educativa junto aos usuários, de 
acordo com a programação e 
orientação técnica estabelecida. 

Cozinheiro 02 12 x 36 
dia. 

Nível Médio 
Completo 

Responsável pela preparação 
de refeições ou lanches 
segundo cardápio estabelecido 
e pelo controle e organização 
geral da cozinha e despensa. 

Agente 
Operacional I 

03 40 h ou 
12/36 

Ensino 
Fundamental 

Executa serviços de 
higienização, limpeza, 
arrumação e manutenção, 
auxilia na preparação de 
refeições, zela e vigia o espaço 
físico do serviço. 

Total 23    

OBS.: O profissional de Serviço Social terá carga horária semanal de 30 horas de 

acordo com a Lei Federal nº 12.317/2010 

 Gerente cuidará das questões administrativas. 

 As técnicas realizarão os atendimentos aos acolhidos e seus familiares; 

encaminhamentos; realizar entrevistas e levantamento de dos para diagnostico do 

tipo de violência ocorrido; e demais rotinas destacadas nas atribuições dos 

profissionais e darão orientações aos demais profissionais da casa. 

 Os orientadores socioeducativos serão distribuídos tarefas ao longo do dia da 

seguinte forma: 

Plantão diurno das 07h00 as 19h00. 

Plantão noturno da 19h00 as 07h00. 

 A cozinheira será responsável pela preparação de alimentos, limpeza da cozinha e 

despensa em escala de 12X36 sendo 07h00 as 19h00. 
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 As agentes operacionais executarão serviços de higienização, limpeza, arrumação e 

manutenção de segunda a sexta das 08h00 as 17h00. 

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

As horas técnicas serão utilizadas na formação e qualificação dos profissionais que 

trabalham no serviço, através da contratação de especialistas nos assuntos ligados a 

infância e adolescência, além de especialistas ligados as áreas de saúde como psicólogos, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, sempre com o intuito de promover o bem estar 

dos acolhidos e motivar a equipe de trabalho.  

 

7. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA  

7.1.  Descrição de receitas expressa pelo valor da parceria (de acordo com a 

planilha referencial de custo dos serviços elaborada pela SMADS) 

Valor Mensal Valor Anual  Valor Total da Parceria 

   

R$ 83.515,64 R$ 1.002.187,60 R$ 2.004.375,20 

 

Observações 

1. O valor mensal é com isenção da cota patronal. 

2. O valor anual da parceria é o resultado do valor mensal multiplicado por 12 

3. O valor total da parceria é o resultado do valor mensal multiplicado pelo total de 

meses de vigência. 

7.6. Previsão do valor mensal para pagamento de despesas por impossibilidade de 

pagamento por operações bancarias e eletrônicas. 

 O valor mínimo para o pagamento de despesas será no valor R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), no caso de impossibilidade de pagamento por operação bancaria eletrônica. 

 

8. Descrição de despesas dos custos diretos e indiretos (o valor da parceria deve 

ser de acordo com a planilha referencial de custos dos serviços elaborada pela 

SMADS 
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I - RECURSOS HUMANOS 

Cargos Padrão / Quant Salário Total Salários 

Gerente de Serviço I 1 5.079,00 5.079,00 

Técnico I (Assist.Soc., Psicol., 
Sociólogo ou Pedagogo) 1 2.943,00 2.943,00 

Técnico I (Assist. Social e Psicólogo) 2 2.943,00 5.886,00 

Orientador Socioeducativo - Dia - 40h 
(12 x 36h) 7 1.692,00 11.844,00 

Orientador Socioeducativo - Noite - 
40h (12 x 36h) 7 2.538,00 17.766,00 

Cozinheiro - 40h (12 x 36h) 2 1.442,00 2.884,00 

Agente Operacional - 40h (12 x 36h) 3 1.179,00 3.537,00 

TOTAL 23   49.939,00 

  

II - ENCARGOS SOCIAIS 

  % encargos Valor 

Com isenção 0,3267 16.315,07 

HORAS TÉCNICAS 

  Qtdade / mês Valor / h Valor 

HORAS TÉCNICAS 10 127,10 1.271,00 

HORAS OFICINAS     0,00 

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS SOCIAIS + HORAS TECNICAS 

Com isenção 58.224,65 

        

  Per capita Valor 

III – ALIMENTAÇÃO 278,79 4.025,28 

IV - MATERIAL PARA O TRABALHO 
SOCIOEDUCATIVO E PEDAGÓGIGO 41,17 642,25 

V - OUTRAS DESPESAS 162,12 1.669,38 

VI - CONCESSIONÁRIAS 108,71 1.695,87 

DESPESAS COMPLEMENTARES:     

1. SERVIÇO DE LAVANDERIA   0,00 

2. SERVIÇO DE 
TRANSPORTE/VESTUÁRIO 97,77 500,00 

3 - ATIVIDADES EXTERNAS DE 
NATUREZA SOCIOEDUCATIVA E 
DE LAZER 29,33 0,00 

4 - RECÂMBIO   0,00 

4 - LOCAÇÂO DE VEÍCULOS   

Qtdade. Veículos Valor/hora 
N° 

hs/mês Valor 

   
0,00 

TOTAL DESPESAS COMPLEMENTARES 

SUB TOTAL 
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DEMOSTRATIVO DE CUSTEIO DO SERVIÇO 

  

SAS Ermelino Matarazzo 

TIPOLOGIA 
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 

Adolescentes 

NOME FANTASIA Abrigo ACDEM 

EDITAL 107/SMADS/2016 

Nº PROCESSO 2016.0.120.005-2 

Nº TERMO DE 
COLABORAÇÃO 154/SMADS/2016 

  

RECEITAS 

  

Valor mensal de desembolso da 
Parceria 83.515,64 

Valor de contrapartida em bens   

Valor em contrapartida em serviços   

Valor em contrapartida em recursos 
financeiros   

TOTAL 83.515,64 

  

DESPESAS 

  

C
U

S
T

O
S

 D
IR

E
T

O
S

 

CATEGORIAS VALOR 

I - RECURSOS 
HUMANOS 49.939,00 

II - ENCARGOS 
SOCIAIS + Horas 
Técnicas 17.586,07 

III - IMÓVEIS 9.153,66 

IV - DEMAIS 
DESPESAS 
PERTINENTES 6.586,91 

TOTAL 83.265,64 

 

C
U

S
T

O
S

 

IN
D

IR
E

T
O

S
 

ITENS VALOR 

SERVIÇO DE 
CONTABILIDADE 

250,00 

TOTAL 250,00 

  

CUSTOS DIRETOS 83.265,64 

CUSTOS INDIRETOS 250,00 

TOTAL DO CONVÊNIO 

COM ISENÇÃO 83.515,64 
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TOTAL DE DESPESAS 83.515,64 

DESCRIÇÃO DOS ITENS DE DEPESAS 

  

CUSTOS DIRETOS 

  

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

  

Cargos Turno 
Carga 

Horária 
Salário Base 

Total 
Remuneração 

Gerente de Serviço  Integral 40 Horas 5.079,00 5.079,00 

Técnica Vespertino 30 Horas 2.943,00 2.943,00 

Técnica Integral 40 Horas 2.943,00 2.943,00 

Técnica Integral 40 Horas 2.943,00 2.943,00 

Orientador 
Socioeducativo Integral 40 Horas 1.692,00 1.692,00 

Orientador 
Socioeducativo Integral 40 Horas 1.692,00 1.692,00 

Orientador 
Socioeducativo Integral 40 Horas 1.692,00 1.692,00 

Orientador 
Socioeducativo Integral 40 Horas 1.692,00 1.692,00 

Orientador 
Socioeducativo Integral 40 Horas 1.692,00 1.692,00 

Orientador 
Socioeducativo Integral 40 Horas 1.692,00 1.692,00 

Orientador 
Socioeducativo Integral 40 Horas 1.692,00 1.692,00 

Orientador 
Socioeducativo Noturno 40 Horas 2.538,00 2.538,00 

Orientador 
Socioeducativo Noturno 40 Horas 2.538,00 2.538,00 

Orientador 
Socioeducativo Noturno 40 Horas 2.538,00 2.538,00 

Orientador 
Socioeducativo Noturno 40 Horas 2.538,00 2.538,00 

Orientador 
Socioeducativo Noturno 40 Horas 2.538,00 2.538,00 

Orientador 
Socioeducativo Noturno 40 Horas 2.538,00 2.538,00 

Orientador 
Socioeducativo Noturno 40 Horas 2.538,00 2.538,00 

Cozinheira Integral 40 Horas 1.442,00 1.442,00 

Cozinheira Integral 40 Horas 1.442,00 1.442,00 

Agente Operacional Integral 40 Horas 1.179,00 1.179,00 

Agente Operacional Integral 40 Horas 1.179,00 1.179,00 

Agente Operacional Integral 40 Horas 1.179,00 1.179,00 

TOTAL 49.939,00 
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CATEGORIA II - ENCARGOS SOCIAIS (descrever) 

  

Encargo Alíquota Valor 

Encargos ISENTA DE COTA PATRONAL) 11.10%  5.543,23  

FUNDO PROVISIONADO 21.57%  10.771,84  

Horas Técnicas  1.271,00 

TOTAL 17.586,07 

  

CATEGORIA III - IMÓVEIS (descrever valor mensal) 

  

Item Valor Total 

CONCESSIONÁRIAS 1.695,87 

ALUGUEL 7.200,00 

IPTU = valor mensal sendo, (VALOR TOTAL DIVIDIDO POR 12) 257,79 

TOTAL 9.153,66 

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

  

Item Valor Total 

ALIMENTAÇÃO  4.025,28 

MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E 
PEDAGÓGICO 642,25 

DESPESAS DE TRANSPORTE E VESTUÁRIO  500,00 

OUTRAS DESPESAS 1.419,38 

TOTAL 6.586,91 

  

CUSTOS INDIRETOS 

  

DESCRIÇÃO Valor Mensal 

Serviço de Contabilidade 250,00 

    

 

http://www.acdem.org.br/
mailto:acdem@terra.com.br

