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PLANO DE TRABALHO  
  

 

 

EDITAL nº 501/SMADS/2018   
 

 

1 – DADOS DO SERVIÇO  
 
1.1. Tipo de Serviço:  NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - 

NAISPD 

1.2. Modalidade: NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA II E III: DE 

7 ANOS A 14 ANOS E A PARTIR DE 15 ANOS – NAISPD II E III. 

1.3. Capacidade de atendimento: 60 

1.4. Nº total de vagas: 60 

1.4.1 Turnos: 02 turnos  

1.4.2 Número de vagas por turno: 30  

1.5. Distrito para instalação do Serviço: Jardim Helena  

1.6. Área de abrangência do Serviço: Jardim Helena 

 

2– IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
 
2.1. Nome da OSC: ACDEM – Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo 
2.2. CNPJ: 61.058.475/0001-23 
2.3. Endereço completo: Rua Miguel Rachid, 596 
2.4. CEP: 03808-130 
2.5. Telefone(s): 2546-0998 / 2541-1548 
2.6. E-mail: acdem@terra.com.br 
2.7. Site: www.acdem.org.br 
2.8. Nome do Presidente da OSC: Luís Araújo França 

2.8.1. CPF: 074.874.348-00 
2.8.2. RG/Órgão Emissor: 15.836.838-1 / SSP 
2.8.3. Endereço completo: Rua Francisco Correia, nº 04 - Jardim Cotinha – São Paulo - SP 

 
3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA: 
 

A cidade de São Paulo conta com uma população estimada pela Fundação Seade para o ano de 

2017 em mais de 11,6 milhões de habitantes e tem dentre suas principais características o dinamismo 

econômico, elevada infraestrutura urbana e o maior PIB dentre todas as cidades brasileiras. No entanto, 
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se singulariza por possuir grande concentração de pobreza, segregada territorialmente e vulnerável 

socialmente.  (PLAS 2018-2021) 

       Para diminuir o fosso social existente, enfrentar e superar a pobreza, reduzir as disparidades 

sociais, econômicas e assegurar o desenvolvimento humano, a Política da Assistência Social deve 

promover a atenção a seus usuários de modo a garantir as cinco seguranças (acolhida, renda, convívio, 

apoio e auxílio) afiançadas pelo Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS, 2012). (PLAS 2018-

2021) 

O território Jardim Helena apresenta um dos maiores índices de população que vive em 

situações de alta e altíssima vulnerabilidade social, mais de 40% dos habitantes convivem nesse cenário. 

Para quem cotidianamente vive, convive ou mesmo somente presencia parcialmente essa realidade 

local, é perceptível à precariedade desta região com 12,277 (Hab/km²), conforme IBGE, 2010, e 

população de 92.081. 

 A região está em terceiro lugar no ranking das piores condições de habitação na zona leste, 24,3 % dos 

domicílios sem esgoto, segundo o mapa da vulnerabilidade social da população da cidade de São Paulo, 

2000.  

A situação territorial de precariedade e vulnerabilidade da Região Leste 2, o qual pertence o 

Jardim Helena, tem necessidade de ações que possibilitem a melhoria na qualidade de vida da 

comunidade/população/moradores, desencadeando na garantia, promoção, proteção, manutenção de 

direitos sociais. 

Segundo dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a cidade 

de São Paulo conta com 22,6% de mapa da vulnerabilidade social da população da cidade de São Paulo, 

2000. sua população com algum tipo de deficiência. Considerando que segundo dados do mesmo 

instituto a cidade conta hoje com população igual ou superior a 10 milhões de pessoas, teríamos então 

2,26 milhões de pessoas com alguma deficiência aqui residindo. 

Aplicando estes dados para a região do Jardim Helena conforme IBGE, 2010, e população de 

92.081 e considerando ainda conforme dados do mesmo estudo, que há dentre estes um total de 

7,78%de pessoas com múltiplas deficiências, ou seja, aproximadamente 7.164 pessoas com deficiência 

somente na comunidade. 

Frente a estes dados temos que avaliar a condição das famílias que tem pelo menos um membro 

com uma ou mais deficiências, e segundo estudos já publicados, esta situação gera uma vulnerabilidade 
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maior frente às demais famílias além de toda situação de vulnerabilidade social que se encontram as 

mesmas. 

O Núcleo de Apoio ao processo de Inclusão Social para Pessoas com Deficiência tem por 

finalidade a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a 

equiparação de oportunidades e a participação das pessoas com deficiência, a partir de suas 

necessidades individuais e sociais. No âmbito da assistência social pode ser desenvolvido por meio da 

oferta e promoção do acesso de pessoas com deficiência à rede socioassistencial e aos serviços de 

outras políticas públicas. Desenvolve ações extensivas aos familiares, de apoio, informação, orientação 

e encaminhamento, com foco na qualidade de vida, exercício da cidadania e inclusão na vida social, 

bem como desenvolve ações articuladas com as áreas governamentais de educação, saúde, transporte 

especial e programas de desenvolvimento da acessibilidade. O serviço deve favorecer o 

desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida diária e prática: aquisição de habilidades, 

potencialização da capacidade de comunicação e socialização, considerando necessidades e as 

especificidades da deficiência. 

Assim sendo, o Núcleo vem atender a demanda, tanto no que se refere as vulnerabilidades 

sociais, às políticas sociais, como para as necessidades individuais das pessoas com deficiência e suas 

famílias no distrito Jardim Helena. 

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

 90% de pessoas com deficiência usuárias do serviço encaminhadas para a rede de saúde e que 
foram inseridas nesta rede.   

 Mais de 90% de crianças e adolescentes com deficiência, entre 06 e 17 anos, usuárias do serviço 
inseridas na rede de ensino formal.  

 Ao menos 03 atividades externas realizadas com pessoas deficientes durante o trimestre.  

 Ao menos 03 atividades dirigidas à família dos usuários no trimestre.  

 Mais de 75% de famílias de usuários que participando das atividades dirigidas a elas durante o 
trimestre.  

 Menos de 10% de usuários perdendo consultas/tratamento de saúde no trimestre.  

 Nenhum usuário com idade entre 06 e 17 anos com frequência escolar abaixo de 75% no 
trimestre.  

 100% de usuários com perfil para BPC, ingressantes no trimestre, encaminhados para a obtenção 
do benefício no período.  
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 100% de usuários com perfil para PTR, ingressantes no trimestre, encaminhados para a obtenção 
do benefício no período.  

 Nenhuma família de usuário, beneficiárias de PTR, não cumprindo condicionalidades dos 
Programas de Transferência Renda. 

 Suficiente ou Superior dimensionamento, organização e funcionamento do Espaço Físico. 

 Suficiente ou Superior dimensionamento, organização e funcionamento da Gestão dos Recursos 
Financeiros. 

 Suficiente ou Superior dimensionamento, organização e funcionamento da Gestão 
Administrativa. 

 Suficiente ou Superior acompanhamento do Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa – 
Trabalho com usuários. 

 Suficiente ou Superior acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-operativa – 
Trabalho com família. 

 Suficiente ou Superior acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa-
Trabalho com território 

 
5 – FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS: 

1- Dimensão Organização e Funcionamento - Espaço Físico 
INDICADOR METAS  PARAMETROS  PERÍODO  

Ambiente Organizado 
e acolhedor 

Proporcionar ambiente 
organizado, acolhedor e 
limpo para os usuários e 
funcionários. 

Parecer positivo da supervisão de CREAS; 
Parecer positivo da OSC; satisfação dos 
usuários e funcionários, mensurada por meio 
de pesquisa de satisfação semestral. 

Fevereiro de 2019  
A  

Fevereiro de 2021 

Acessibilidade Realizar adaptações de 
acessibilidade sempre que 
necessário; 
Preconizar acessibilidade 
com condições de 
utilização, segurança e 
autonomia. 

Acesso dos usuários e funcionários aos 
espaços do serviço. 

 

Espaço físico Adequação do espaço de 
acordo com a tipificação 
do Serviço. 

Possuir aprovação nos órgãos de controle de 
edificações. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Manutenção Realizar reparos nas áreas 
que lhe cabe sempre que 
necessário; 
Realizar a manutenção 
física do espaço de acordo 
com a necessidade e 
disponibilidade de recurso 
da parceria. 

Espaço adequado a sua utilização  
 
Fevereiro de 2019 

A 
Fevereiro de 2021 

Alimentação Preparação da 
alimentação seguindo o 
Cardápio elaborado nos 
termos do Manual Prático 
de Alimentação da SMADS 
e com a participação dos 
usuários em forma de 
sugestões; Zelar pela 

Avaliação do gestor da parceria; avaliação 
dos funcionários e dos usuários e avaliação 
da OSC. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 
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qualidade, higienização e 
salubridade total dos 
alimentos; Averiguar com 
maior rigor os alimentos 
servidos; implantar 
sistema de avaliação para 
os usuários. 

Preservação e guarda 
dos materiais 

Assegurar a guarda de 
todos os materiais em 
local adequado, 
higienizado e de maneira 
organizada. 
Controle de estoque por 
meio de instrumental 
padrão da OSC. 

Simetria entre a planilha de estoque e o local 
de guarda dos itens, aprovação quando da 
avaliação dos órgãos competentes, 
otimização da utilização dos materiais 
evitando desperdícios; utilização eficiente 
dos materiais. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Comunicação visual e 
social 

Implantação e atualização 
de mural informativo para 
usuários; instalação de 
placa de identificação 
oficial do serviço, 
garantindo o caráter 
público da parceria; 
utilização do logo de 
SMADS em todos os 
materiais de divulgação 
das ações e atividades do 
serviço. 

Comunicação eficiente entre equipe e 
usuários; cumprimento do objetivo de 
transmissão das mensagens; 
estabelecimento de parcerias no território de 
atuação. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

    
2 - Dimensões, Organização e Funcionamento – Gestão dos Recursos Financeiros.    

INDICADOR METAS  PARAMETROS   

Compatibilidade dos 
elementos de despesa 
e quantidades 

Manter no serviço cópia 
da prestação de contas 
apresentada para 
conferência in loco. 

Gastos compatíveis e aprovação pelo gestor 
da parceria e demais órgãos competentes 

 

Justificativa de gastos 
imprevistos ou fora do 
padrão 

Efetuar gastos imprevistos 
apenas em situações de 
extrema necessidade em 
virtude de fatos, situações 
ou fenômenos naturais. 

Justificativa aprovada pelo gestor da 
parceria. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

 Grau de organização 
das informações 
administrativas e 
financeiras 

Utilizar padrões próprios e 
eficientes para 
organização de toda 
documentação e 
informação referente à 
parceria. 

Acesso facilitado às informações Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

 
 
3 - Dimensões Organização e funcionamento – Gestão Administrativa 

INDICADOR METAS  PARAMETROS   

Quadro de 
profissionais;  

Manter quadro de 
profissionais adequado ao 
plano de trabalho e a 
norma técnica e com perfil 

Profissionais desenvolvendo de acordo com 
suas habilidades e competências 
adequadamente. 
Profissionais competentes e responsáveis  

Fevereiro de 2019  
A  

Fevereiro de 2021 
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compatível a função 

Participação em ações 
formativas 

Profissionais do Núcleo 
participando em 
formações oferecidas pela 
OSC, pelo CREAS e por 
SMADS através do SPASO 

Frequência dos profissionais nas ações de 
formação propostos pela OSC, pelo CREAS e 
por SMADS. 

 

Abrangência da 
supervisão in loco. 

Realização de supervisão 
técnica pelo gestor da 
parceria com orientações 
sobre o funcionamento do 
núcleo, postura dos 
profissionais e discussões 
de caso. 
 

Número de supervisões técnicas realizadas 
pelo gestor da parceria, relatórios elaborados 
pelo gestor da parceria sobre as supervisões 
realizadas, número de reuniões, para 
discussão de casos realizada com a 
participação do gestor da parceria. 
 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Horário de 
funcionamento 

Manter o horário de 
funcionamento dentro do 
preconizado, ou seja, das 
8:00 às 12:00 e das 13:00 
às 17:00 horas de segunda 
a sexta-feira 

Serviço funcionando dentro do preconizado, 
ou seja, de segunda a sexta feira das 8:00 às 
12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Posturas dos 
profissionais 

Postura adequada para o 
trabalho com pessoas com 
deficiência e suas famílias 
 

Grau de satisfação dos usuários medido pela 
pesquisa semanal 
 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

 
 
Fluxo de informação 
dos usuários 

Ficha de inscrição 
Lista de usuários  
Frequência, DEMES, 
Prontuários individuais; 
Livro de demanda; 
Caderno de Evolução; 
Registro da família; 
Evolução de Prontuário 
Ficha de matrícula; 
 

Todos os técnicos e orientadores 
socioeducativos com conhecimento sobre o 
histórico de cada usuário, participando 
ativamente das discussões de caso. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Estimular a 
participação em 
espaços de controle 
social ou defesa de 
direitos 

Saídas para os 
equipamentos visando 
parceria e ampliar os 
conhecimentos. 
Formação, planejamento e 
reuniões sistemáticas. 
 

Usuários frequentando a rede 
socioassistencial e das demais políticas 
públicas existentes no território. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

 
 
4 – Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa – Trabalho com Usuários. 

INDICADOR METAS  PARAMETROS   

Grau de participação 
na construção das 
normas de 
convivências;  

 Usuários e suas famílias 
participando da 
construção das normas de 
convivência do Núcleo 

Usuários e famílias participando ativamente 
nas reuniões e opinando sobre o 
funcionamento do Núcleo, apresentando 
propostas de melhoria e colaborando na 
solução de problemas. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 
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Atualização de 
registros dos usuários. 

Todos os registros dos 
usuários atualizados com 
defasagem máxima de 
uma semana. 

Cadernos de Evolução, P.I.A, Relatórios 
sistematizados, Registro da Família, Registro 
de ocorrência. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Socialização das 
informações 

Todos os usuários, famílias 
e funcionários cientes das 
informações relativas ao 
Núcleo e ao seu 
funcionamento. 

Manutenção de quadros de avisos 
atualizados, realização de reuniões mensais 
para troca de informações.  

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

 
Discussões de casos 

Realização de discussão de 
casos com a equipe do 
Núcleo semanalmente 

Relatório das reuniões de discussão de caso, 
registro no P.I.A das deliberações para cada 
usuário. 
 

 

Estratégia para 
inclusão e atualização 
dos usuários no 
CadÚnico e outros 
Programas de 
Transferência de 
Renda 

Encaminhamento 
Contato com equipe do 
CRAS / CREAS; 

Acompanhamento da inclusão/atualização 
através do processo de referência/contra 
referência  

 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Mapeamento das 
relações de vínculos 
afetivos 

Ter mapeado todas as 
relações de vínculos 
afetivos dos usuários 
 
 

Ter a rede afetiva de cada usuário mapeada e 
apontada no P.I.A. 
 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Participação dos 
usuários nos projetos 
de revitalização 

Usuário contribuindo com 
a revitalização dos espaços 
do Núcleo  
 

Revitalizações realizadas com a contribuição 
dos usuários e/ou suas famílias. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Participação dos 
usuários no 
planejamento das 
atividades 

Usuários contribuindo 
com o planejamento das 
atividades do Núcleo  

Número de atividades realizadas a partir da 

sugestão dada pelos usuários 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Aquisições dos 
usuários por atividade 
desenvolvida 

Usuários com mudança de 
hábitos, atitudes e 
comportamentos 
qualificando suas relações 
com a família e 
comunidade. 

Mudanças de comportamento apontadas 
pelos usuários e seus familiares em reuniões, 
no Registro da família ou em contatos com a 
equipe do Núcleo.  

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Atividades externas Realizar atividades 
externas ao serviço.  
 

Número de atividades externas realizadas no 
mês, Locais de realização das atividades 
externas. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Canais de comunicação 
e sugestão de usuários 

Implantar canais de 
comunicação e sugestão 
dos usuários 

Instalação de caixa de sugestões, 
disponibilização de horário para recebimento 
de sugestões dos usuários por parte da 
equipe técnica, distribuição de formulário de 
sugestões/críticas aos usuários. 

 

Intervenções dos 
profissionais na 
medicação de conflitos 

Profissionais atuando 
diretamente na mediação 
de conflitos entre usuários 
no núcleo, entre usuários 
e familiares ou entre 

Número de intervenções de mediação de 

conflito realizadas pelos profissionais X 

conflitos registrados no serviço ou apontado 

pelos familiares/usuários. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 
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usuários e comunidade. 

Mecanismos para 
avaliação das 
atividades 

Criação e implantação de 
instrumental diário de 
avaliação das atividades  

Atividades sendo avaliada diariamente pelos 
usuários e pelos profissionais do Núcleo. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Articulação ente 
atividade e espaços 
para difusão das 
produções dos 
usuários  

Criação de espaços para 
difusão das produções dos 
usuários 

Ter implantada área de exposição dos 
trabalhos realizados, Colocação de fotos nos 
murais para divulgar os trabalhos realizados, 
colocação de mural móvel na parede externa 
do Núcleo com fotos das atividades 
realizadas.  

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Estimulo a participação 
dos usuários durante 
as atividades 

Usuários participando 
ativamente de todas as 
atividades 

Registro de sala, registro no PIA, registro no 
caderno de atividades.  

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

 Laicidade e respeito à 
diversidade religiosa 
nas atividades 
desenvolvidas. 

Nenhuma atividade cunho 
religioso sendo realizada 
no núcleo 

Plano de Ação Semestral; Registro de 
atividades, Quadro de planejamento de 
atividades semanal. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

 
5 – Dimensões Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa – Trabalho com Família 

INDICADOR METAS PARAMETROS PERÍODO 

Mapeamento das 
relações de vínculos 
afetivos 

Todos os vínculos afetivos 
mapeados 
 

PIA com as relações afetivas apontadas, 
relatórios de atendimento familiar. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Participação dos 
familiares nos projetos 
de revitalização 

Famílias contribuindo com 
a revitalização dos espaços 
do Núcleo  
 

Revitalizações realizadas com a contribuição 
das famílias. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Participação dos 
familiares no 
planejamento das 
atividades 

Famílias contribuindo com 
o planejamento das 
atividades do Núcleo  

Número de atividades realizadas a partir da 

sugestão dada pelos familiares dos usuários. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Aquisições dos 
familiares por 
atividade 
desenvolvida, 
habilidades de 
sociabilização e 
convívio. 

Famílias com mudança de 
hábitos, atitudes e 
comportamentos 
qualificando suas relações 
com usuários e 
comunidade. 

Mudanças de comportamento apontadas 
pelos usuários e seus familiares em reuniões, 
no Registro da família ou em contatos com a 
equipe do Núcleo.  

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Canais de comunicação 
e sugestão de famílias; 

Implantar canais de 
comunicação e sugestão 
das famílias 

Instalação de caixa de sugestões, 
disponibilização de horário para recebimento 
de sugestões das famílias por parte da equipe 
técnica, distribuição de formulário de 
sugestões/críticas as famílias. 

Fevereiro de 2019  
A  

Fevereiro de 2021 

Intensidade das 
intervenções dos 
profissionais na 
mediação de conflitos 

Profissionais atuando 
diretamente na mediação 
de conflitos entre usuários 
no Núcleo, entre usuários 
e familiares ou entre 

Número de intervenções de mediação de 

conflito realizadas pelos profissionais X 

conflitos registrados entre famílias e usuários, 

entre familiares ou entre famílias e 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 
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usuários e comunidade. comunidade. 

Mecanismos para 
avaliação das 
atividades 

Criação e implantação de 
instrumentais mensais de 
avaliação das atividades  

Atividades sendo avaliada mensalmente pelas 
famílias e pelos profissionais do Núcleo. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Visitas domiciliares Realização de visitas 
domésticas periódicas a 
cada usuário. 

Relatório de visitas domiciliares realizadas 
 
 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 
Serviços de referência 
e contra referências 

Estabelecer a referência e 
contra referência com os 
serviços da rede 
socioassistencial e das 
demais políticas públicas 
existentes no território. 
 

Registro dos encaminhamentos realizados e 
recebidos, Registro da efetividade dos 
encaminhamentos realizados e recebidos. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Articulação entre as 
atividades e espaços 
para difusão das 
produções dos 
usuários 

Criação de espaços para 
difusão das produções dos 
usuários 

Ter implantada área de exposição dos 
trabalhos realizados, Colocação de fotos nos 
murais de divulgação divulgando os trabalhos 
realizados, colocação de mural móvel na 
parede externa do Núcleo com fotos das 
atividades realizadas.  

 
 
 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Estimulo à participação 
das famílias durante as 
atividades 

Famílias participando 
ativamente de todas as 
atividades voltadas a elas 

Registro de atividades, registro no PIA, Lista 
de presença nas atividades.  
 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

 
6 – Dimensões Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão-Operativa – Trabalho com o território 

INDICADOR METAS  PARAMETROS   

Participação nas 
atividades do território; 

Usuários e familiares 
participando em 
atividades e festas do 
território 

Número de atividades realizadas no território 
X número de usuários/famílias participantes 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Mapeamento dos 
recursos acionados no 
mês/semestre no 
território 

Mapa completo dos 
recursos acionados mês 
a mês 

Registro de todos os encaminhamentos 
realizados mês a mês 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Articulação com outros 
serviços 
socioassistencias, 
especificando quais e os 
objetivos. 

Conhecer os serviços 
socioassistenciais 
existentes no território. 
Mapear os serviços 
socioassistenciais 
existentes no território. 
Estabelecer contato com 
os serviços 
socioassistenciais 
existentes no território 

Existência de mapa de serviços 
socioassistenciais do território com 
apontamento do nome do serviço, tipologia 
de atendimento, nome do gerente/gestor, 
endereço e formas de contato. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

Articulação com outros 
serviços de outras 
políticas, especificando 
quais e os objetivos. 

Conhecer os serviços de 
todas as políticas publica 
existentes no território. 
Mapear os serviços de 
todas as políticas publica 
existentes no território. 
Estabelecer contato com 
os serviços de todas as 

Existência de mapa de serviços de políticas 
públicas do território com apontamento do 
nome do serviço, tipologia de atendimento, 
nome do gerente/gestor, endereço e formas 
de contato. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 
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políticas públicas 
existentes no território 
 

Articulação para a 
realização de eventos 
comunitários, passeios 
ou atividades externas 
com usuários/família. 
 

Realizar eventos 
comunitários ou 
passeios com 
usuários/famílias a cada 
dois meses. 
Realizar atividades 
externas com usuários 
semanalmente. 
Realizar atividades 
externas com usuários e 
famílias a cada três 
meses.  

Número de atividades externas realizadas e 
sua periodicidade. 
Lista de presença de usuários para cada 
atividade. 
Lista de presença de familiares para cada 
atividade. 

Fevereiro de 2019 
A 

Fevereiro de 2021 

 
6 - DETALHAMENTO DA PROPOSTA: 
 

6.1. Público alvo: Pessoas com deficiência que vivenciam situações de vulnerabilidade, riscos e 
violação de direitos ou pela ausência de acesso a possibilidade de inserção social, nas modalidades II e 
III. 

6.2. Informações das instalações a serem utilizadas: O serviço funcionará em imóvel, com a 

locação feita pela organização com repasse mensal de SMADS, localizado na Rua São Brás do Suaçuí, 363 

- CEP 08090-290 - Jardim Helena - São Paulo, o qual possui as seguintes características: 01 sala de 

recepção/ acolhida, 03 salas para desenvolver as atividades em grupo, 01 sala de informática, 01 sala 

para atendimento individual utilizada pelos técnicos, 01 sala para coordenação, 01 refeitório, 01 

cozinha, 05 banheiros sendo um adaptado para pessoas com deficiência e um utilizado como vestiário 

para os funcionários que usam uniformes, 01 despensa, 01 área externa (frente da casa). Todos os 

ambientes possuem acessibilidade bem como iluminação e ventilação adequadas. 

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 terá vinculação com as orientações do Plano Municipal de Assistência Social e diretrizes 

Nacionais- LOAS, PNAS, SUAS / Proteção Social Especial / CREAS / Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, Protocolo de gestão integrada de Serviços, Benefícios de Transferência de Renda, 

também participará de Seminários, Fóruns e Conferências da Assistência Social. 
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A Vinculação da ação com as orientações do Plano Municipal de Assistência social e Diretrizes 

Nacionais se dará no cumprimento dos padrões e das ofertas que compõe o objeto deste serviço e estará 

coerente e compatibilizado às diretrizes que as orientam.  

O PNAS-Plano Nacional de Assistência social é um Instrumento de planejamento estratégico que 

organiza, regula e norteia a execução da Política Nacional de Assistência Social na perspectiva do Sistema 

Único de Assistência Social-SUAS, desta forma o Serviço se compromete dentro de suas ações, reafirmar o 

princípio democrático e participativo. 

Em relação a Tipificação Nacional o Plano de trabalho e sua execução serão realizados em 

conformidade com a legislação em Vigor. 

Quanto aos Benefícios e Transferência de Renda, identificando e encaminhando o usuário e ou sua 

família que preencham os critérios para a inclusão no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros 

para o CRAS. 

Com o CRAS operará no Sistema de referência e contra referência com ações integradas em rede 

para atender a demanda dos usuários, atualização do Cad-Único e acesso a benefícios socioassisenciais 

mantendo assim a universalização de acesso entre os serviços, bem como as constantes atualizações da 

demanda no território. 

Com o CREAS através de supervisões técnicas realizadas pelo gestor da parceria, relatórios oriundos 

das supervisões realizadas, reuniões para discussão de caso com a presença do mesmo e no atendimento 

às solicitações na entrega de documentação. 

 Fará parte de uma rede de informações de seus atendidos formada por instituições de Ensino, 

Assistência Social e Saúde da região e estará em constante articulação com a rede socioassistencial local e 

políticas públicas no atendimento às pessoas com deficiência e suas famílias. 

Haverá construção de ações territorialmente definidas juntamente com outras políticas sociais com a 

finalidade de dar acesso à garantia de direito às pessoas com deficiência e suas famílias na perspectiva de 

combate à exclusão social, vinculados à melhoria na qualidade de vida destas pessoas, de forma dinâmica, 

articulando com as diversas instituições envolvidas. 

A articulação Inter secretarial da rede assistencial ocorrerá com a equipe multiprofissional da Casa dos 

Deficientes de Ermelino Matarazzo, bem como, convidará profissionais de outras secretarias (educação, saúde, 

cultura, transporte, habitação, segurança, trabalho e etc.), para desenvolver atividades junto aos grupos tais como: 

encontros temáticos, oficinas, palestras e outras atividades que se fizerem necessário. 
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As famílias serão incentivadas e orientadas sobre a importância da participação do “Controle Social”, 

enquanto instrumento da efetivação da participação popular no processo de gestão político-administrativo-

financeira e técnica operativa, com caráter democrático e descentralizado, através da criação do conselho gestor 

no serviço. 

 

 

 

6.4. Forma de acesso dos usuários e controle da demanda ofertada: 
 
 Toda a demanda será validada pelo CREAS-MP, sendo ela vinda através da Rede de Ensino da 

região, encaminhamentos da rede socioassistencial, procura espontânea, encaminhamentos de outras 

instituições, que se dará através de um livro de registros. 

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

 
 O trabalho do Núcleo de Apoio a Inclusão Social para Pessoas com Deficiência terá como 

fundamentos metodológicos à Inclusão Social da Pessoa com Deficiência e de sua família, desenvolvido 

de uma maneira inovadora e que ao longo dos anos vem comprovando sua eficiência e eficácia, por 

meio de eixos temáticos, sendo assim realizados: 

O ACOLHIMENTO 

O acolhimento é feito a partir do primeiro momento em que a Pessoa com Deficiência e sua 

família comparecem ao serviço, bem como no desenvolvimento do trabalho no dia a dia. 

Após o preenchimento da ficha de inscrição, será realizada uma triagem para verificar se o 

mesmo possui perfil para frequentar o serviço, identificado à necessidade, será realizado o PIA (plano 

individual de atendimento), entrevista social e um diagnóstico de intervenção das habilidades sociais, 

por um dos técnicos do serviço preferencialmente em conjunto com um dos Orientadores 

Socioeducativos, que ocorrerá em sala que privilegie o sigilo e privacidade, preservando sempre a 

individualidade de cada situação. 

Todos os atendidos terão prontuários individualizados com o registro de todas as ações ocorridas 

como: atendimentos individuais, atendimentos familiares, atividades realizadas, evoluções 

apresentadas, registro da família, diagnóstico clínico (conforme laudo médico apresentado no ato da 
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inscrição), diagnóstico de intervenção de habilidades adaptativas, diagnóstico social, Plano Individual de 

Atendimento (P.I.A), encaminhamentos realizados e os resultados obtidos em todas as ações. 

Haverá um banco de dados atualizado constantemente, com todos os dados da demanda por 

vagas, sendo que para cada demandante haverá a construção de um breve estudo social com o 

diagnóstico de necessidades e potencialidades de cada um visando facilitar encaminhamentos para a 

rede socioassistencial que poderá ser acionada mesmo antes da efetivação da inscrição da pessoa com 

deficiência no serviço. 

Haverá constante articulação com a rede socioassistencial e das demais políticas públicas da 

região realizada pela equipe técnica e pela gerência do serviço visando à interface com estes outros 

agentes de proteção social. 

ATENDIMENTO AO USUÁRIO: 

O Orientador Sócio educativo deverá receber diariamente as turmas previamente organizadas 

considerando faixa etária/ciclo de vida, seguindo as orientações abaixo: 

 Grade de horário: Manhã: 

 SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

08:00 Entrada / 
Desjejum 

Entrada / Desjejum Entrada / Desjejum Entrada / Desjejum Entrada / Desjejum 

08:20 Atividade I Atividade I Atividade I Atividade I Atividade I 

09:30 Atividade II Atividade II Atividade II Atividade II Atividade II 

11:00  Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

11:20 Higienização 
boca 

Higienização boca Higienização boca Higienização boca Higienização boca 

12:00 Saída Saída Saída Saída Saída 

Tarde: 

 SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

13:00 Entrada / Almoço Entrada / Almoço Entrada / Almoço Entrada / Almoço Entrada / Almoço 

13:20 Higienização boca Higienização boca Higienização boca Higienização boca Higienização boca 

13:30 Atividade I Atividade I Atividade I Atividade I Atividade I 

14:40 Atividade II Atividade II Atividade II Atividade II Atividade II 

16:20  Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

17:00 Saída Saída Saída Saída Saída 

 

 As atividades serão previamente planejadas através de orientação da equipe técnica em forma 

de semanário ou cronograma semanal de atividades, onde serão previstas as atividades (internas e 

externas) a serem trabalhadas bem como os objetivos a serem alcançados.  
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 Todos os dias serão oferecidas duas atividades, sendo uma da categoria das atividades 

socioeducativas e da outra lúdica, visando à aquisição do usuário. As atividades estarão especificadas no 

item organização e funcionamento das atividades a serem desenvolvidas. 

 METODOLOGIA A SER DESENVOLVIDA: 

 A partir do conceito de Deficiência Intelectual: “Funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a uma ou mais áreas 

de habilidades adaptativas”, pretende-se trabalhar a aquisição máxima das habilidades adaptativas 

necessárias à inclusão social das pessoas com deficiência para que possam desenvolver autonomia para 

sua vida social, com a visão de educar para a vida, para o seu viver e conviver em comunidade de 

maneira produtiva e integrada. 

OBJETIVO PRINCIPAL DE ACORDO COM A METOLOGIA A SER DESENVOLVIDA. 

 Desenvolver e valorizar as habilidades e não suas limitações. 

 Desenvolver autonomia, independência, produção e adaptação ao ambiente. 

 Garantir o direito à cidadania. 

 Promover recursos que contribuam para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de 

pessoas com deficiência e consequentemente promover vida independente e inclusão. 

 Desenvolver habilidades que levem as pessoas com deficiência a atuarem da melhor forma 

possível no ambiente, tornando-os mais criativos e independentes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ACORDO COM A METODOLOGIA A SER DESENVOLVIDA: 

 Investigar as variáveis que influenciam para dificuldade da autonomia e utilizá-los como valiosos 

pontos de partida para adaptar as atividades às demandas das pessoas com deficiência. 

 Valorizar a realidade total da Pessoa com Deficiência dentro de uma visão comunitária e 

participativa. 

 Valorizar a interação e a comunicação, a construção do sistema de significação e linguagem, a 

expressão oral e as diferentes formas de comunicação alternativa e de expressão, possibilitando 

a independência e o desenvolvimento da autonomia moral e intelectual destas pessoas. 

 Dar ênfase a todos os aspectos da comunicação que é a necessidade básica do ser humano 

independente de habilidades ou nível de desenvolvimento cognitivo, pois através dela 

compartilha sentimentos, desejos, ações experiências e pensamentos. 
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 Priorizar o brincar, a conversa, as histórias e a arte como forma de prazer, de interação, 

possibilitando a expressão de sentimentos, trocas significativas de aprendizagem e construção 

do conhecimento. 

Habilidades adaptativas: 
 

Comunicação; Autocuidado; Vida familiar, Vida Social; Autonomia; Saúde e segurança; Uso 
Comunitário; Lazer; Trabalho; Funcionalidade Acadêmica. 
 
 
 
 
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
 
As atividades serão desenvolvidas a partir de eixos temáticos contemplando: 
 
Atividades Lúdicas, Jogos e Criatividade: 

As Pessoas com Deficiência podem beneficiar-se de atividades lúdicas, tanto pelo aspecto de 

diversão e prazer, quanto pelo aspecto da aprendizagem. Através das atividades lúdicas desenvolvem 

várias capacidades, exploram e refletem sobre a realidade e a cultura na qual vivem, incorporam e, ao 

mesmo tempo, questionam regras e papeis sociais. Podemos dizer que nas atividades lúdicas 

ultrapassam a realidade, transformando-a através da imaginação. A incorporação de brincadeiras, jogos 

e brinquedos na prática pedagógica, podem desenvolver diferentes atividades que contribuem para 

inúmeras aprendizagens e para a ampliação da rede de significados construtivos tanto para a criança, 

como para os jovens. 

O ato de divertir-se oportuniza vivências às vezes inocentes e simples da essência lúdica das 

crianças, jovens e adultos, possibilitando o aumento da autoestima, o autoconhecimento de suas 

possibilidades e valores, a troca de informações experiências corporais e culturais, por meio das 

atividades favorecendo a interação. 

Ainda é oportunizado às crianças, jovens e adultos o enriquecimento de suas próprias 

capacidades, mediante estimulo à iniciativa, à melhoria nos processos de comunicação e principalmente 

a optar por ações que incentivem a criatividade, que é certamente uma característica e um objetivo 

fundamental da atividade lúdica, seja ela uma brincadeira, jogo ou brinquedo em suas diversas formas 

de realização. 

Atividades Desenvolvidas: 
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 Atividades e jogos que estimulem: Raciocínio lógico; Capacidade de observação; Pensamento 

lógico; Número no contexto diário; Conceitos Monetários; Contagem (correspondência 

nº/quantidade/cores), Valores de massa (leve, pesado, cheio e vazio); Formas geométricas; Medidas 

(Longa/ curta); Temperatura (Frio/quente); Tamanho (Grande/pequeno); Altura (Baixo/alto); 

Semelhança e diferença; Noção espacial e temporal, Sequência lógica; Sinais básicos nas operações, 

Resolução de problemas.  

 Recreação e Lazer: Tem como objetivo estimular o uso do tempo vago com atividades positivas, 

enriquecedoras, interessantes e agradáveis, que pode ser realizada em grupo, individual e com a família. 

 Movimento: Conhecer o corpo; os Seis sentidos; Coordenação motora ampla; Coordenação 

motora refinada; Equilíbrio; Postura; Locomoção/mobilidade; Orientação e percepção espacial; 

Motricidade; Recreação e lazer; Descoberta do corpo e suas possibilidades; Desenvolver a autoestima; 

Desenvolver habilidades de relaxamento. 

Sócio educativo: Natureza e Sociedade 

 Todas as atividades serão planejadas com vistas de que o usuário adquira o máximo de 

autonomia, ou seja, que consiga gerenciar sua própria vida dentro de suas possibilidades, nas atividades 

que estimulem as habilidades de Cuidados Pessoais e com a Saúde; Habilidades para gerenciar tempo, 

quantidade e dinheiro; Hábitos e Atitudes; Habilidades para tomar decisão e fazer escolhas; Habilidades 

para resolver problemas; Planejamento pessoal e Interação e desenvolvimento de Cidadania. 

Atividades Desenvolvidas:  

Serão desenvolvidas em atividades internas e externas ao Núcleo a partir dos seguintes conteúdos: 

 Exploração do meio ambiente; Observar diferentes ambientes percebendo que todos possuem 

ar, água, solo, rochas, luz calor; Conhecimento de animais, conhecimentos de plantas, Estações do ano, 

Sustentabilidade do planeta (Educação ambiental); Ciclo da vida: Reconhecer o ciclo da vida como 

característica comum a todos os seres vivos; Conhecer a escola; Conhecer o bairro onde mora; Conhecer 

o lugar onde mora; Reconhecer os vários cômodos; Reconhecer sua família e as pessoas que a compõe; 

Reconhecer vizinhos; Reconhecer pontos de referência que facilitem sua locomoção; Onde fica sua 

escola; Saber identificar os ambientes da escola; Distinguir vários tipos de moradia; Reconhecer a 

necessidade e as formas de coleta de lixo. 

 Locomoção e mobilidade na comunidade, meios auxiliares de locomoção (muletas, cadeiras de 

rodas, andador); Usar recursos da comunidade; Saber se locomover na rua a pé; Reconhecer meios de 
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transporte e saber utilizá-los; Usar locais e órgãos públicos; Noção da ocupação e do conhecimento 

funcional do espaço utilizado pelos usuários; Perceber-se como parte integrante de um ou vários grupos 

sociais; Conhecer e aprender a participar da rotina escolar; Conhecer e aprender a participar da rotina 

da casa; Participar das comemorações cívicas e do calendário inclusivo; Colaboração mútua (conhecer as 

regras); Estudar as fases da vida e suas necessidades, suas características (Com ênfase na adolescência 

para os mesmos); Conhecer sobre sua deficiência; Conhecer os direitos das Pessoas com Deficiência; Ter 

consciência de que têm potencialidades e talentos. 

 Neste contexto, sempre que possível será realizado visitas a espaços públicos como Escolas, CCA, 

NCI e outros, bem como receberemos visitas dos mesmos propiciando a vivência do trabalho 

intergeracional e de convívio social, estimulando atividades da rede pública e privada assegurando o 

direito a convivência comunitária, descontruindo discriminação e preconceito. 

 Conhecimento do seu próprio corpo e do outro; adquirir atitudes e comportamentos favoráveis à 

preservação da saúde em relação à higiene corporal e ambiental, modo de prevenção e transmissão de 

doenças contagiosas; desenvolver responsabilidades no cuidado com o próprio corpo e no espaço em 

que habita, valorizando atitudes comportamentos em relação à alimentação e a higiene pessoal. 

Conhecimento do corpo: Higiene, apresentação e cuidados pessoais. Segurança (defender a si próprio e 

aos outros); Autogerenciamento (uso de medicamentos); Alimentação saudável; Conhecimento do 

próprio corpo e de suas diferentes reações; Vestuário; Identificação pessoal; Ocupação útil (AVP/ 

Atividades da Vida Prática e AVD Atividades da Vida Diária).  

 Sexualidade: Valorizar a sexualidade da pessoa com deficiência dentro de um contexto global de 

vida; Comportamentos adequados na privacidade e intimidade; Distinção entre ambientes públicos e 

privados; considerar as necessidades do usuário: ter seu espaço, ter um tempo para si; distinguir 

manifestações afetivas; Cuidados com seus pertences, identificar e cuidar de seus pertences íntimos. 

Socioeducativo: Comunicação e Linguagem 

Entendendo que a comunicação é a necessidade básica do ser humano independente de 

habilidades ou nível de desenvolvimento cognitivo, pois através dela compartilha sentimentos, desejos, 

ações experiências e pensamentos, as atividades serão planejadas após avaliar-se o tipo de linguagem 

que o usuário apresenta nas diferentes situações e os meios de comunicação que utiliza e, se existem, 

quais são as oportunidades de interação. 

Atividades desenvolvidas: 
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Linguagem: Uso da linguagem; trabalhar linguagem receptiva e expressiva; provocar situações onde o usuário 

precisa comunicar-se e, portanto, usar a linguagem intencional para atingir seus objetivos; 

Principais funções da linguagem a serem trabalhadas: Saudação; Solicitação (pedidos de ajuda, pedidos de 

objetos, pedidos de informações); Comentários, protestos. 

Meios de comunicação: Comunicação verbal (linguagem verbal); Comunicação gestual (linguagem gesticulada, 

gestos espontâneos); Comunicação pictórica; (gravuras, desenhos, símbolos escritos em pranchas, em cadernetas, 

em álbuns, etc.); Comunicação escrita (leitura e escrita); Comunicação do corpo (movimentos, contração 

muscular); Comunicação eletrônica (computadores, celulares). 

As Atividades serão desenvolvidas através de: 

Música: Ouvir; perceber; discriminar eventos sonoros; brincar com a música; Imitar; inventar; reproduzir; 

interagir com os colegas; perceber e expressar sensações; sentimentos. 

A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, 

sentimentos e pensamentos, por meio da organização e relacionamento expressivo como som e o silêncio. 

Expressão Corporal e Teatro: Desenvolver noção de ritmo, espaço e agilidade corporal; desenvolver e 

ampliar a autoestima; interpretar, desenvolver habilidades de relaxamento; estimular o estilo próprio de cada 

aluno; Descobrir Talentos; Representar; Noções de ocupação. 

Artes Visuais: Senso estético; Sensibilidade; Criatividade; Uso dos sentidos; Percepção e Imaginação. 

Inclusão Digital: Consiste na oferta de atividades ligadas ao uso do computador e internet, com objetivo 

de oferecer possibilidade de desenvolvimento de competências, habilidades e potencialidades; Estímulo à 

participação cidadã no processo de reabilitação e inclusão social. 

Culinária: O trabalho desenvolvido na cozinha e no refeitório com objetivo de incentivar bons hábitos 

alimentares, bem como identificação de alimentos e utensílios de cozinha, rotina de higienização e limpeza entre 

outros. Aliado a isto se trabalhará a compra dos alimentos e conservação adequada. Este espaço proporciona 

ainda uma das mais antigas formas de integração: o “cozinhar coletivamente”. 

Serão oferecidas oficinas, onde será oportunizado o aprendizado do feitio de pães, bolos e doces e 

salgados que poderão ajudá-los no processo de interação familiar, uma vez que será ressaltada a continuidade do 

aprendizado da sua própria casa, podendo levar vantagens econômicas às famílias. 

Sócio educativo: Mundo do trabalho: 

 Serão desenvolvidas atividades para o desenvolvimento de habilidades sociais específicas 

voltadas para o mundo do trabalho, para desenvolver a capacidade produtiva, diminuir apatia, 

ociosidade, despertar interesses e responsabilidades. 
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 Serão criadas situações e vivências que os levem a: Prestar atenção; Seguir instruções; Agilidade; 

Persistência; Ter iniciativa; Ser cuidadoso; Ser caprichoso e preciso; Ser pontual; Demonstrar expressão 

facial; Responder prontamente; Prestativo para ajudar se solicitado; Apresentar boa aparência pessoal; 

Perguntar se tem algo para fazer; Solicitar ajuda; Atender quando solicitado; Oferecer assistência; Usar 

as palavras Por favor, Obrigado; Expressar discordância de opiniões; Conseguir argumentar; Defender 

seus direitos; Fazer escolhas; Expressar sentimentos de amizade; Expressar sentimentos de desagrado; 

Conversar sobre suas necessidades pessoais; Consideração pelos sentimentos de outros; tratar com 

respeito seus superiores e Pedir desculpas. 

TRABALHO SOCIAL: 

O trabalho social será desenvolvido pela equipe técnica do serviço através dos seguintes 

procedimentos: 

 Recepção; acolhida e escuta; 

 Entrevista e estudo social; 

 Orientação e encaminhamentos; 

 Orientação sócio familiar; 

 Desenvolvimento de atividades que favoreçam os vínculos familiares e intrafamiliares, bem 

como o protagonismo das famílias enquanto principais agentes da inclusão social da pessoa com 

deficiência;  

 Visita domiciliar a família; 

 Operar no sistema de referência e contra referência; 

 Fortalecimento da função protetiva da família; 

 Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; 

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

transferência de renda e para o BPC; 

 Mobilização para a cidadania; 

 Documentação pessoal; 

 Promover articulação com outras políticas públicas para ampliar o conhecimento sobre o mundo 

do trabalho; 

 Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários. 
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TRABALHO SOCIOEDUCATIVO 

 O trabalho socioeducativo será realizado através dos orientadores socioeducativos com 

orientação da equipe técnica, onde haverá: 

 Desenvolvimento de atividades socioeducativas mediante uma grade de programação interna e 

externa ao Núcleo, considerando faixa etária/ciclo de vida das pessoas com deficiência; 

 Desenvolvimento de atividades de convívio social, estimulando a participação em atividades na 

rede pública e privada, assegurando o direito à convivência comunitária; 

 Favorecimento para o surgimento e desenvolvimento de competências; aptidões, capacidades e 

oportunidades para autonomia e uma efetiva participação na família e na comunidade. 

AQUISIÇÃO DOS USUÁRIOS: 
 O serviço trabalhará com base nos princípios éticos que norteará a aquisição dos usuários para 

que ele tenha: 

 Acesso a ambiente acolhedor em condições se dignidade em ambiente favorecedor da expressão 

e do diálogo; 

 Sua identidade, integridade e história de vida preservada; 

 Vivenciem experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários; 

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

éticos de justiça e cidadania; 

 Oportunidade de avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e reivindicações; 

 Possibilidade de construir projetos pessoais e sociais e desenvolver autoestima; 

 Acesso a serviços do sistema de proteção social e demais serviços e a benefícios sociais e 

Programas de Transferência de Renda; 

 Acesso à documentação pessoal; 

 Informação sobre acessos e direitos; 

 Participação de ações de defesa de direitos e da construção de políticas inclusiva. 

 

6.6. Forma de monitoramento e avaliação dos resultados: 
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 A forma de monitoramento e avaliação dos resultados ocorrerá de forma complementar e 

integrada com SMADS / CREAS-MP através do gestor da Parceria. 

O acompanhamento e a avaliação no serviço deverão ocorrer de forma sistemática e contínua, 

considerando a participação da equipe de profissionais, das pessoas com deficiência (dentro de suas 

possibilidades) e dos familiares através de instrumentais próprios. Não deve ser um momento terminal 

do processo, mas sim representar uma busca incessante de compreensão das necessidades, dificuldades 

e facilidades, interesses e aptidões, para que se possam promover novas oportunidades de avanço na 

trajetória de cada um. 

 Assim, o processo de avaliação verificará o aproveitamento e desenvolvimento dos usuários e 

suas famílias, considerando: participação; socialização; aquisição de novas habilidades; desenvolvimento 

de potencialidades, postura e atitude frente aos desafios; impacto na qualidade vida dessas pessoas 

bem-estar físico, afetivo, emocional e social e a participação nas atividades oferecidas a elas. Verificará, 

também, as mudanças de atitudes nas organizações da localidade para promoção de práticas inclusivas.   

 Para estas ações o serviço promoverá semanalmente reuniões entre a equipe técnica que fará 

acompanhamento sistemático do desenvolvimento das atividades desenvolvidas, bem como da 

evolução individual de acordo com o plano de trabalho traçado para ele através do PIA. A equipe técnica 

terá diálogo constante e permanente com os orientadores e familiares através de reuniões em grupo ou 

em atendimentos individuais, avaliações e sugestões, com a finalidade de acompanhar as evoluções e 

propor novas ações caso não haja o resultado esperado.  

 Aos profissionais cabe a escolha de metodologias que permitam a participação nesse processo, 

na perspectiva de construção de um espaço de vivência de experiências que levem à autonomia e às 

práticas de cidadania, portanto, mensalmente será realizada reunião entre todos os funcionários da 

equipe, com vistas a promover a avaliação do período bem como planejar as ações para o próximo mês, 

fundamentados pela metodologia adotada para a execução do trabalho proposto nesta proposta de 

desenvolvimento do serviço. 

 Para tanto, devem ser mantidos registros atualizados em instrumentais próprios que contenham 

dados e informações expressas a partir de análises significativas - qualitativas e quantitativas, de todo o 

processo desenvolvido, considerando as especificidades do atendimento, a evolução das parcerias e da 

ação em rede, além do desenvolvimento e aproveitamento do usuário frente às ações propostas. 

 O monitoramento e a avaliação se darão através dos seguintes instrumentais: 
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 DEMES 

 Relatório mensal de Atividades 

 Plano de Ação Semestral 

 Cronograma Semanal de Atividades  

 Plano Individual de Atendimento PIA  

 Instrumentais específicos de avaliação para: usuários, famílias, funcionários. 

 Resultados obtidos no Registro da família 

 Instrumentais determinados pela Instrução Normativa SMADS 03 / SMADS 2018 

 Relatório do Gestor da Parceria 

 
6.7. Demonstração de metodologia do trabalho social com famílias: 
 

Toda ação / trabalho a ser realizado com as famílias deve partir do pressuposto de que para a 

família prevenir, proteger, promover e incluir seus membros, é necessário, em primeiro lugar, garantir 

condições de sustentabilidade. Deverão ser desencadeadas estratégias de atenções sócio familiares que 

levam em conta a singularidade; a vulnerabilidade no contexto social, além dos recursos simbólicos e 

afetivos de cada uma das famílias. Será ainda considerada a disponibilidade para transformar o seu 

cotidiano e dar conta de suas atribuições, visando o fortalecimento do grupo familiar para o exercício de 

suas funções de proteção, ao lado de sua auto-organização e conquista de autonomia (Política Nacional 

de Assistência Social). 

É amplamente reconhecida a importância da família no cuidado e no bem-estar de seus 

integrantes, uma vez que ela é o âmbito privilegiado e primeira a proporcionar a garantia de sua 

sobrevivência, o suporte afetivo fundamental para o seu pleno desenvolvimento e para a sua saúde 

integral, a absorção de valores éticos e de conduta, e a introdução na cultura e na sociedade em que 

estão inseridos. Essa importância adquiriu contornos ainda mais decisivos no caso dos indivíduos mais 

vulneráveis, como as crianças, os adolescentes, os idosos e as pessoas com deficiência. Mediante a essa 

premissa, ao falar em qualidade de vida dessas pessoas, o apoio às famílias é essencial para garantir os 

seus direitos fundamentais. 

 Com base nas considerações acima, este serviço deverá se constituir num espaço privilegiado, 

onde desenvolverá um trabalho através de grupos de familiares, coordenados pelas Técnicas do serviço, 
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em ações específicas ou em reuniões periódicas, onde serão proporcionadas as trocas de experiências, 

informações e orientações sobre seus direitos, e assuntos diversos, através de conversas e debates, 

tornando-se assim, um local de aprendizado da prática da cidadania, possibilitando, a reflexão sobre a 

realidade e construção de projeto de vida. 

 Quando o usuário se encontrar acolhido em instituições como: SAICA, Residência Inclusiva, 

Residência Terapêutica ou qualquer Acolhimento que caracterize como moradia, ainda que provisória, o 

trabalho deverá ser realizado com os Cuidadores, Orientadores Socioeducativos ou outra nomenclatura 

que caracterize como os responsáveis pelos mesmos. 

Contudo, o serviço desenvolverá sistematicamente ações que valorizem e estimulem o 

protagonismo, a função protetiva das famílias, garantia de direitos e mobilização para a cidadania. 

 Organização de um plano de atividades externas que possibilitem inserção comunitária da 

pessoa com deficiência e de sua família, reconhecendo e utilizando os recursos da comunidade.  

 Realização de atividades que estimulem a família a incluir as pessoas com deficiência na rede de 

ensino formal. 

 Visita domiciliar com objetivo de dar orientações sócio familiar, informar sobre a defesa de 

direitos visando o fortalecimento de vínculos familiares. 

 Articulação com a rede de serviços socioassistenciais, CRAS, CREAS e demais políticas públicas, 

órgãos de defesa de direitos e organizações do território. 

 Envolvimento da comunidade nas ações promovidas pelo serviço. 

 Formação de grupos de famílias e profissionais com intuito de esclarecer sobre as questões 

relacionadas à deficiência, o processo de envelhecimento da pessoa com deficiência, leis, 

direitos e deveres e órgãos de defesa de direitos. 

 Formação de grupos de famílias, pessoas com deficiência e profissionais para o fortalecimento de 

vínculos e valorização de potencialidades.  

 Sistematização de encontros temáticos entre famílias, profissionais do serviço, profissionais 

convidados e comunidade para troca de experiências, aquisição de novos saberes e novas 

práticas. 

 Encaminhamento e monitoramento das famílias com perfil para os Programas de Transferência 

de Renda e BPC 
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 Encaminhamentos de familiares em idade produtiva, para programas de capacitação e inserção 

no mundo do trabalho. 

 Realização de atividades que reúnam os usuários dos serviços e suas famílias e a comunidade, de 

forma a garantir a intergeracionalidade e a inclusão social das pessoas com deficiência e suas 

famílias. 

 Realização de atividades que contribuam para que idosos com deficiência e seus familiares 

tenham um envelhecimento saudável. 

 Família na ACDEM: Semana planejada para que as famílias participem das atividades junto com 

seus dependentes, sendo divididos por turma, ou seja cada dia uma turma participará desta 

atividade com seus familiares.  

 Participação das famílias na revitalização dos espaços no Núcleo. 

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

socioassistencial local e políticas públicas setoriais, no âmbito territorial: 

Apesar de haver uma situação de precariedade de serviços e ações no território do Jardim 

Helena, São Miguel Paulista e região, ao se comparar com outras regiões da Cidade de São Paulo, 

levando em conta a vulnerabilidade social e o número de habitantes da região, podemos contar com um 

vasto trabalho de parceria da Rede Socioassistencial local, que vem demonstrando ao longo do tempo 

um grande empenho no que se refere à melhoria da qualidade de vida da comunidade com vistas à 

garantia, promoção e manutenção de direitos. Sendo alguns deles: 

EE Professora Cristina de Castro Paes; EMEF Jose Américo de Almeida; EMEF Professor Jose 

Bento De Assis; E.E Estela Borges Morato; EMEF Mururés; EMEF Raimundo Correia; EMEF José Ermírio 

De Morais Senador; SASF Jardim Helena - Casa da Cidadania; SASF Jardim Helena II; CCA SEPAS; Casa de 

Isabel - Centro de Apoio à Mulher, Criança e Adolescente Vítimas de Violência Doméstica; Casa de Isabel 

- Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto; CAPS. Adulto I São Miguel; CAPS Infantil II São Miguel; 

CAPS AD; UBS Jardim Helena; UBS Jardim Maia; UBS Parque Paulistano, NASF Jardim Maia; CER I e II; 

Rede Hora Certa; Instituto ALANA; NCI - IRMÃ IDELFRANCA; Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL; 

Associação Força Jovem. 

 Contamos ainda com as CEI, EMEI, EMEF, e demais escolas da Rede Estadual, Municipal e Privada de 

Ensino da região do Jardim Helena São Miguel e São Miguel Paulista, que não foram mencionados a cima, 
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assim como, Bibliotecas Municipais, Fórum de São Miguel, Cartório São Miguel Paulista, Conselhos 

Tutelares do Jardim Helena e de São Miguel Paulista, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana, Poupa 

tempo de Itaquera, CPTM, Metrô, Empresas de Transporte da região, bem como outros parceiros que se 

fizerem necessários. 

 Na área da Saúde, contamos ainda com a Rede Pública tais como: Hospital Santa Marcelina, Hospital 

Tide Setúbal, Hospital Alípio Correia, CRI – Centro de Referência do Idoso de São Miguel Paulista. 

 Na área cultura, lazer e esporte, temos o Parque Linear BIACICA, Quadra Jardim Helena CDCM; 

campo comunitário Chácara Três Meninas; Céu Vila Curuçá, SESC Itaquera, Parque Chico Mendes, Shopping 

Itaquera, Balneário Jardim São Vicente e Clube Escola Curuçá. 

 O serviço manterá vínculo com as instituições parceiras através de reuniões periódicas entre 

técnicos, participação em discussões de caso, referência e contra referência, encaminhamento e 

recebimento de relatórios, e acompanhamento da evolução dos atendimentos em comum. 

 Com vistas a fortalecer a rede que constitui o Sistema de garantia de direitos da Pessoa com 

Deficiência, sempre que solicitado, dentro das possibilidades, a equipe técnica atenderá o convite para 

participar de Formações de profissionais, reuniões, encontros de dinamização e troca de experiências 

que possibilitem a melhoria efetiva na qualidade do atendimento, bem como para contribuir na 

preservação e restauração à integridade da Pessoa com Deficiência na comunidade, sendo os 

profissionais da equipe técnica agentes contribuintes para o conhecimento, através de suas experiências 

profissionais. 

 

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: 

 
FUNÇÃO CARGA HORÁRIA QUANTIDADE 

Gerente de Serviço I 40 horas 1 

 
Técnico 

 
20/40 horas 

1 para cada 30 usuários, sendo no máximo 3 técnicos por 
serviço (1 assistente social, 1 psicólogo e quando houver o 
terceiro preferencialmente pedagogo) 

Auxiliar administrativo 
 

                40 horas 1 para serviço a partir de 60 usuários 
 

Orientador Socioeducativo 
 

 
20/ 40 horas 

 
1 para cada 10 usuários 
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Cozinheiro 
 

40 horas 1 

Agente Operacional 20/40 horas de acordo 
com o número total e a 
composição de grupos 

de usuários 

1 para cada 30 

 

(*) O profissional de Serviço Social passa a ter carga horária semanal de 30 horas em cumprimento às 

disposições contidas na Lei Federal nº 12.317/2010. 

 

6.9.1 Quadro de Recursos Humanos, Formação de cada Profissional, Carga Horária, Habilidades, 
Atribuições e Competências 

PROFISSIONAL FORMAÇÃO CARGA 
HORÁRIA 

HABILIDADES ATRIBUIÇÕES COMPETÊNCIAS 

Gerente de 

Serviço I 

Superior 

compatível 

com a 

natureza do 

serviço 

40 horas 

Proatividade; 
Facilidade na 
comunicação oral e 
escrita; 
Liderança, 
organização técnica e 
administrativa; 
Capacidade de 
planejar as ações em 
equipe; 
Capacidade de 
interação com a 
população atendida; 
Domínio de 
informática. 
Sensibilidade para 
detectar e mediar 
conflitos e solucionar 
problemas. 

Administração geral do 

equipamento e do serviço (banco 

de dados, compras, 

almoxarifado, comunicação, 

manutenção, serviços gerais); 

Coordenação / Gerenciamento 

dos Recursos Humanos e suporte 

para relações interpessoais e 

integração da equipe; 

Realizar reuniões sistemáticas 

para planejamento e/ ou 

orientação das ações do serviço, 

tanto com a equipe técnica 

quanto com a equipe de apoio; 

Possibilitar e favorecer 

capacitação permanente aos 

profissionais do serviço; 

Contabilidade / Finanças; 

Zeladoria. 

É responsável pela 
administração geral 
do equipamento e 
do serviço, de 
Proteção Social 
Especial de Média 
Complexidade e 
Proteção Social 
Básica, com 
funcionamento 
diário de prevenção 
e convívio para a 
garantia dos 
direitos 
socioassistenciais 

Técnico 
Psicólogo 

Superior 
compatível 

com a 

natureza do 

serviço 

40 horas 

Capacidade de 
planejar atividades 
técnicas; compatíveis 
com sua formação 
junto a equipe e aos 
usuários; 
Facilidade na 
comunicação oral e 
escrita; 

Acompanhamento dos usuários e 

das famílias dentro do seu 

âmbito de atuação; 

Orientação às famílias no que se 

refere ao usuário e demandas 

das famílias com visitas ao 

Oferece atenção 
aos usuários, suas 
famílias, 
comunidade e 
junto às 
organizações e 
órgãos públicos, de 
acordo com a 
programação 
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Organização técnica 
e administrativa; 
Capacidade de 
articulação com a 
diversidade da 
população atendida; 
Noção de 
informática. 
Sensibilidade para 
detectar e mediar 
conflitos e solucionar 
problemas 

fortalecimento de vínculos; 

Atendimentos individuais e em 

grupo, tanto com as pessoas com 

deficiência quanto com as 

famílias; 

Formação de grupos de famílias 

para trabalho em conjunto com 

o Assistente Social; 

Planejamento, condução, 

monitoramento e gerenciamento 

de casos; 

Realização de estudo de casos 

em conjunto com os demais 

profissionais do serviço; 

Manutenção de banco de dados 

(cadastro e atividades 

pertinentes à sua atuação);  

Elaboração de relatórios das 

atividades sob a 

responsabilidade; 

Desenvolvimento de ações 

socioeducativas, culturais e de 

lazer em conjunto com a equipe 

do núcleo. 

 

estabelecida e com 
as necessidades 
pessoais e sociais 
destes 

Técnico 

Assistente 
Social 

Superior 

compatível 
com a 

natureza do 

serviço 

30 horas 

Capacidade de 
planejar atividades 
técnicas; compatíveis 
com sua formação 
junto a equipe e aos 
usuários; 
Facilidade na 
comunicação oral e 
escrita; 
Organização técnica 
e administrativa; 
Capacidade de 
articulação com a 
diversidade da 
população atendida; 
Noção de 

Elaboração de diagnóstico social; 

Realização de estudos de caso; 

Manutenção de banco de dados 

dos usuários; 

Realização de encaminhamentos 

monitorados; 

Providências para obtenção das 

atividades sob sua 

responsabilidade; 

Elaboração e atualização de 

prontuários; 

Oferece atenção 
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 
destes 
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informática. 
Sensibilidade para 
detectar e mediar 
conflitos e solucionar 
problemas 

Fortalecimento das relações dos 

usuários com familiares, 

prevenindo a institucionalização; 

Estimulação da convivência e a 

participação social; 

Acompanhamento sociofamiliar 

por meio de atendimento 

individual e em grupo; 

Formação de grupos de famílias 

para trabalho em conjunto com 

o psicólogo; 

Estabelecimento de interface 

com a rede socioassistencial e de 

outras políticas públicas; 

Desenvolvimento de ações 

socioeducativas, culturais e de 

lazer em conjunto com a equipe 

do núcleo. 

 
Técnico 

 Pedagogo 

Superior 

compatível 

com a 

natureza do 

serviço 

40 horas 

Capacidade de 
planejar atividades 
técnicas; compatíveis 
com sua formação 
junto a equipe e aos 
usuários; 
Facilidade na 
comunicação oral e 
escrita; 
Organização técnica 
e administrativa; 
Capacidade de 
articulação com a 
diversidade da 
população atendida; 
Noção de 
informática. 
Sensibilidade para 
detectar e mediar 
conflitos e solucionar 
problemas 

Acompanhamento dos usuários 

no seu âmbito de atuação; 

Orientação às famílias dos 

usuários; 

Atendimentos individuais e em 

grupo, tanto com os usuários 

quanto com suas famílias, 

individualmente ou em conjunto 

com outros membros da equipe 

do serviço; 

Participação nas atividades 

socioeducativas; 

Planejamento, condução, 

monitoramento e gerenciamento 

de casos; 

Realização de estudo de casos 

em conjunto com os demais 

Oferece atenção 
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 
destes 
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profissionais do serviço; 

Manutenção de banco de dados 

(cadastro e atividades 

pertinentes à sua atuação); 

Elaboração de relatórios das 

atividades sob sua 

responsabilidade; 

Desenvolvimento de ações 

socioeducativas, culturais e de 

lazer em conjunto com a                     

equipe do Núcleo. 

Auxiliar 

Administrativo 

Nível Médio  

40 horas 

Proatividade; 
Facilidade de 
comunicação oral e 
escrita; 
Organização técnica 
e administrativa; 
Capacidade de 
articulação com a 
diversidade da 
população atendida; 
Domínio de 
informática. 
Capacidade de 
planejar suas 
atividades diárias. 
 
 
 

Apoio à equipe em suas tarefas 

de gerenciamento e 

administração geral do serviço, 

sob a orientação do gerente; 

Execução das tarefas específicas 

administrativas (informática 

correspondência, arquivo e 

outros); 

Manutenção do almoxarifado 

provido de produtos necessários 

à higiene, limpeza e consumo; 

Prestação de contas e emissão 
de relatórios 

Executa serviços da 
área administrativa 
e de apoio ao 
desenvolvimento 
do serviço, sob 
orientação do 
Gerente 

Orientador 

Socioeducativo 

II 

Nível Médio 

ou Superior 

40 horas 

Proatividade; 
Dinamismo; 
Empatia; 
Facilidade de 
comunicação oral e 
escrita; Capacidade 
de articulação com a 
diversidade da 
população atendida; 
Conhecimento e 
interesse pelos tipos 
de deficiência e suas 
principais 
característica; 
Sensibilidade para 
detectar, mediar 
conflitos e solucionar 
problemas 

Orientação e desenvolvimento 

das atividades socioeducativas 

junto aos usuários, de acordo 

com a programação e orientação 

técnica estabelecida: 

Desenvolvimento das atividades 

socioeducativas e de lazer, 

favorecendo a descoberta dos 

interesses e potencialidades, a 

tomada de decisões, a 

cooperação, entre usuários, 

orientação e manutenção da 

Oferece orientação 
social e educativa 
junto aos usuários, 
de acordo com a 
programação e 
orientação técnica 
estabelecida 
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prática do autocuidado e no 

cuidado com o ambiente; 

Estimulação e auxílio na 

alimentação, seguindo dietas e 

recomendações indicadas pelos 

profissionais; 

Apoio e estimulação em sua vida 

social, bem como a interação 

com os demais usuários e 

profissionais; 

Desenvolvimento, estimulação e 

acompanhamento em atividades 

internas e externas; 

Incentivo na comunicação, a 

socialização por meio do 

convívio, a recreação e o lazer; 

Elaboração de relatórios das 

atividades sob sua 

responsabilidade; 

Fornecimento de subsídios para 

alimentação do banco de dados 

do usuário, atualizando 

informações. 

Orientador 

Socioeducativo 

II 

Nível Médio 

ou Superior 

40 horas 

Proatividade; 
Dinamismo; 
Empatia; 
Facilidade de 
comunicação oral e 
escrita; Capacidade 
de articulação com a 
diversidade da 
população atendida; 
Conhecimento e 
interesse pelos tipos 
de deficiência e suas 
principais 
característica; 
Sensibilidade para 
detectar, mediar 
conflitos e solucionar 
problemas. 

Orientação e desenvolvimento 

das atividades socioeducativas 

junto aos usuários, de acordo 

com a programação e orientação 

técnica estabelecida: 

Desenvolvimento das atividades 

socioeducativas e de lazer, 

favorecendo a descoberta dos 

interesses e potencialidades, a 

tomada de decisões, a 

cooperação, entre usuários, 

orientação e manutenção da 

Oferece orientação 
social e educativa 
junto aos usuários, 
de acordo com a 
programação e 
orientação técnica 
estabelecida 
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prática do autocuidado e no 

cuidado com o ambiente; 

Estimulação e auxílio na 

alimentação, seguindo dietas e 

recomendações indicadas pelos 

profissionais; 

Apoio e estimulação em sua vida 

social, bem como a interação 

com os demais usuários e 

profissionais; 

Desenvolvimento, estimulação e 

acompanhamento em atividades 

internas e externas; 

Incentivo na comunicação, a 

socialização por meio do 

convívio, a recreação e o lazer; 

Elaboração de relatórios das 

atividades sob sua 

responsabilidade; 

Fornecimento de subsídios para 

alimentação do banco de dados 

do usuário, atualizando 

informações. 

Orientador 

Socioeducativo  

Nível Médio 

ou Superior 

40 horas 

Proatividade; 
Dinamismo; 
Empatia; 
Facilidade de 
comunicação oral e 
escrita; Capacidade 
de articulação com a 
diversidade da 
população atendida; 
Conhecimento e 
interesse pelos tipos 
de deficiência e suas 
principais 
característica; 
Sensibilidade para 
detectar e mediar 
conflitos e solucionar 
problemas 

Orientação e desenvolvimento 

das atividades socioeducativas 

junto aos usuários, de acordo 

com a programação e orientação 

técnica estabelecida: 

Desenvolvimento das atividades 

socioeducativas e de lazer, 

favorecendo a descoberta dos 

interesses e potencialidades, a 

tomada de decisões, a 

cooperação, entre usuários, 

orientação e manutenção da 

Oferece orientação 
social e educativa 
junto aos usuários, 
de acordo com a 
programação e 
orientação técnica 
estabelecida 
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prática do autocuidado e no 

cuidado com o ambiente; 

Estimulação e auxílio na 

alimentação, seguindo dietas e 

recomendações indicadas pelos 

profissionais; 

Apoio e estimulação em sua vida 

social, bem como a interação 

com os demais usuários e 

profissionais; 

Desenvolvimento, estimulação e 

acompanhamento em atividades 

internas e externas; 

Incentivo na comunicação, a 

socialização por meio do 

convívio, a recreação e o lazer; 

Elaboração de relatórios das 

atividades sob sua 

responsabilidade; 

Fornecimento de subsídios para 

alimentação do banco de dados 

do usuário, atualizando 

informações. 

Cozinheira Fundamental 

Completo 

40 horas 

Domínio sobre 
normas técnicas 
vigentes de 
higienização e 
limpeza de utensílios 
e alimentos, bem 
como manuseio e 
preparo; Domínio no 
preparo de cardápio 
variado. 

Preparação dos alimentos a 

serem servidos; 

Preparação das dietas 

específicas; 

Oferta de refeições nos horários 

determinados; 

Controle dos suprimentos de 

alimentos e ingredientes para 

confeccioná-los; 

Controle do prazo de validade do 

espaço, equipamentos e 

utensílios. 

Responsáveis pela 
preparação de 
refeições ou 
lanches, segundo 
cardápio 
estabelecido e pelo 
controle e 
organização geral 
da cozinha e 
despensa 
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Agente 

Operacional 

Alfabetizado 

40 horas 

Domínio sobre 
normas técnicas 
vigentes de 
higienização e 
limpeza de utensílios 
e alimentos, bem 
como manuseio e 
preparo; 
Conhecimento de 
preparo de cardápio 
variado. 

Higienização, limpeza, 

arrumação e manutenção dos 

ambientes; 

Auxílio na preparação de 

refeições. 

 

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

Agente 

Operacional 

Alfabetizado 

 

Dinamismo, atenção, 
zelo pelos 
equipamentos e 
pelos espaços do 
Núcleo. 

Higienização, limpeza, 

arrumação e manutenção dos 

ambientes; 

Auxílio na preparação de 

refeições. 

 

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

 

Considerando o papel do profissional e o compromisso com a proposta de trabalho, é da 

responsabilidade de todos os envolvidos com a prestação do serviço: 

 Garantia da manutenção e da qualidade do atendimento às pessoas com deficiência e às suas 

famílias; 

 Realização e/ou participação em reuniões sistemáticas de equipe para discussão reflexiva sobre a 

prática realizada; 

 Proposição de novas formas de intervenção; 

 Atuação que potencialize e fortaleça a finalidade do serviço; 

 Compromisso ético metodológico. 

 Atuação na mediação de conflitos: entre usuários, entre usuários e familiares, entre usuários e 

comunidade e entre funcionários. 

Cabe ressaltar que, aliado às atribuições do quadro de profissionais estabelecido na Portaria 

46/2010/SMADS, as especificidades de cada profissão ou função devem estar em conformidade com as 

diretrizes dos respectivos conselhos profissionais, bem como as ofertas a serem asseguradas aos 

usuários dos Núcleos de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência. 

Destaca-se na rotina de trabalho a importância da atuação de cada profissional enquanto agente de 

inclusão social. 

PROCESSO DE SELEÇÃO FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS: 

 O Processo de seleção e formação continuada dos profissionais será feito em parceria com 

SAS/CREAS-MP e SMADS/ESPASO/Coordenadoria de Proteção Social Especial, através de Capacitações, 

cursos, grupo de estudo e discussão de casos, supervisão e registro de experiências. 
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 Os profissionais serão incentivados a participar de cursos, fóruns de discussão e outras 

capacitações, no que se refere às garantias de direitos e temas específicos que abordam as Deficiências, 

bem como as diretrizes da política de Assistência Social, oferecidas pela Rede com assuntos pertinentes 

a prática de suas funções 

 Será realizada mensalmente reunião com toda a equipe no dia do Planejamento Mensal, onde 

através de Dinâmicas de grupo, Filmes, Roda de conversa e outros instrumentais disponíveis abordando 

temas sobre Trabalho em equipe, Ajuda mútua, Criatividade e Inovação, Equilíbrio Emocional, 

Motivação e Autoestima, com a finalidade de promover autoconscientização, contribuindo para o 

aprendizado e valorizando o potencial de cada um dos profissionais, favorecendo o desenvolvimento e 

mudança de comportamento através da vivência; Aquisição de novos hábitos e atitudes. 

 Será considerado como Formação, Capacitação ou atualização de conhecimento, as atividades do 

planejamento mensal (Parada pedagógica), sempre que abordar temas específicos da temática, como 

discussão de filmes, dinâmicas de grupo, participação de profissionais da rede ou indicados pela OSC 

para aprimorar o conhecimento. Pretende-se ainda, buscar junto à rede subsídios para aprimorar o 

trabalho desenvolvido dentro do serviço. 

6.9.2. Distribuição dos profissionais para a operacionalização e gestão do serviço para a garantia dos 

resultados e metas propostas: 

Função/Cargo Atividade Horário  

Gerente de Serviço Gerenciamento do Serviço com atividades internas e externas para 

otimizar e contemplar a demanda e as necessidades do Núcleo no 

geral. 08:00 às 17:00 

Técnico Assistente Social  Responsável pelo trabalho Social, planejamento e 

acompanhamento do cronograma semanal de atividades, 
acompanhamento no trabalho socioeducativo, desenvolvimento das 

atividades culturais, sociais 

08:00 às 12:00 
ou 

13:00/17:00 

Técnico Psicólogo Responsável pelo trabalho Social, planejamento e 

acompanhamento do cronograma semanal de atividades, 

acompanhamento no trabalho socioeducativo, desenvolvimento das 

atividades culturais, sociais. 08:00 às 17:00 

Técnico Psicólogo Responsável pelo trabalho Social, planejamento e 

acompanhamento do cronograma semanal de atividades, 

acompanhamento no trabalho socioeducativo, desenvolvimento das 

atividades culturais, sociais. 08:00 às 17:00 

Orientador 

Socioeducativo 

 

Acolhimento; Execução das atividades previstas no semanário bem 

como a verificação da evolução dos usuários e eficácia das 

mesmas, sugerindo alterações quando necessário com vistas as 
aquisições do usuário.  

Orientador 

Socioeducativo 

Acolhimento; Execução das atividades previstas no semanário bem 

como a verificação da evolução dos usuários e eficácia das 

mesmas, sugerindo alterações quando necessário com vistas as 

aquisições do usuário. 08:00 às 17:00 
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Orientador 
Socioeducativo 

Acolhimento; Execução das atividades previstas no semanário bem 
como a verificação da evolução dos usuários e eficácia das 

mesmas, sugerindo alterações quando necessário com vistas as 

aquisições do usuário. 08:00 às 17:00 

Auxiliar administrativo Realização da rotina administrativa, manutenção do almoxarifado, 

informática, banco de dados, verificação das agendas e bilhetes; 

Apoio à equipe quando solicitado 08:00 às 17:00 

Cozinheira Horário diferenciado para atender o cumprimento dos horários de 

refeições servidas aos usuários; Preparação da refeição conforme 

cardápio elaborado mensalmente de acordo com Manual Prático de 

Alimentação Saudável, aplicando as normas técnicas de 

higienização vigentes. 

 

     

 

07:00 às 16:00 

Agente Operacional  Auxiliar na reparação das refeições conforme cardápio elaborado 

mensalmente de acordo com Manual Prático de Alimentação 

Saudável, aplicando as normas técnicas de higienização vigentes, 
higienização e limpeza dos espaços pertinentes a cozinha e 

refeitório. 08:00 às 17:00 

Agente Operacional  Higienização, limpeza, organização de todo o núcleo de acordo 

com a planilha de tarefas elaborada previamente pela gerência. 08:00 às 17:00 

 Os trabalhadores que cumprem a jornada de 40 horas semanais farão diariamente 01 hora de almoço (12:00 às 13:00 horas). 

 O trabalhador Técnico Assistente Social que cumpre a jornada de 30 horas semanais fará 15 minutos de descanso e seus horários 

de entrada e saída serão alternados para contemplar atendimento aos dois períodos. 

 

7 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA 
7.1. Descrição de receitas expressa pelo valor da parceria:  

DESPESA Tipo de Custo DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR  R$ 

Recursos Humanos Custo Direto Pagamento de Salário dos funcionários contratos 
pelo regime CLT 
 

22.950,00 

Encargos + Fundo 
Provisionado 

Custo Direto Pagamento dos Encargos Sociais dos funcionários 
contratados pelo regime CLT. 
 

7.497,77 

Concessionárias  Pagamentos de despesas com Abastecimento de 
água, energia elétrica, telefonia e gás do Núcleo 

1.300,00 
 

Alimentação Custo Direto Compras de produtos para garantir a alimentação 
diária, sendo; Café da manhã/Almoço/Lanche da 
tarde 

5.070,00 
 

Material para o trabalho 
socioeducativo 

Custo Direto Compras de materiais para o desenvolvimento das 
atividades diárias. 
 

550,00 

Outras Despesas Custo Direto Compras de produtos de higiene e limpeza para o 
uso cotidiano; Despesas com material de escritório, 
recarga e compra de cartuchos para impressora, 
Despesas com pequenos reparos e manutenção; 
Pagamento da prestação de serviço ocupacional do 
mês; Recarga de Bilhete Único para visitas 
domiciliares e locomoção do funcionário a serviço e 
durante o expediente, como entrega de documentos 
e afins. 
 

1.461,74 

Aluguel Custo Direto Pagamento de locação de imóvel para o 
funcionamento do Serviço no valor apontado ou 
outro valor para aluguel no limite das legislações 

5000,00 
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vigentes mais IPTU. 
 

 Cabe esclarecer que o valor do aluguel citado na planilha foi apresentado conforme o valor do 

edital R$ 5.000,00; e ainda que atualmente o IPTU é pago pelo proprietário do imóvel, não sendo 

apresentado em prestação de contas. 

7.1.1. Valor mensal (de acordo com isenção ou não da OSC):  

 R$ 43.829,51     

7.1.2. Valor Anual ou do período (valor mensal X quantidade de meses no exercício:  

 R$ 525.954,12 

7.1.3. Valor total da Parceria (valor mensal X 60 meses ou quantidade de meses se inferior a 60): 

 R$ 2.629.770,60 

7.2 Descrição de despesas dos custos diretos e indiretos: 

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD 
  

SAS MP     

NOME DA OSC ACDEM-Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo 

NOME FANTASIA ACDEM V- JARDIM HELENA 

TIPOLOGIA NAISPD II E III 

EDITAL 501/SMADS/2018 

Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO 2013.0.259.947-6 

Nº TERMO DE COLABORAÇÃO 051/SMADS/2014 

  

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL     

OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL SIM   

OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS     

RECEITAS 

VALOR MENSAL DE REPASSE 38.829,51 

VALOR DE IPTU        

VALOR DE ALUGUEL 5000,00 

TOTAL DO REPASSE MENSAL  43.829,51 

CONTRAPARTIDAS 

TIPO VALOR 

Valor de Contrapartida em BENS 32.900,00  

Valor de Contrapartida em SERVIÇOS Não haverá  

Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS Não haverá  

DESPESAS 

  MROSC   

ITENS DE DESPESAS (LDO) CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO TOTAL 

Remuneração de pessoa e Encargos 
Relacionados 30.447,77 0,00 30.447,77 

Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) 8.381,74 0,00 8.381,74 
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VALOR MENSAL 38.829,51 0,00 38.829,51 

Aluguel de imóvel 5.000,00 0,00 5.000,00 

TOTAL MENSAL DE DESPESA 43.829,51 0,00 43.829,51 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Previsão das Despesas por Custos 

  

C
U

ST
O

S 
D

IR
ET

O
S 

CODIGO DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA VALOR ESTIMADO 

RE Recursos Humanos 22.950,00 

RE Encargos + fundo Provisionado 7.497,77 

OD Concessionárias 1.300,00 

OD Alimentação 5.070,00 

OD Materiais para Trabalho Socioeducativo 550,00 

OD  Produtos de Higiene e Limpeza  700,00 

OD Material de Escritório e Expediente 380,00 

OD Pequenos Reparos 381,74 

AL Aluguel 5.000,00 

Obsevações: 

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

2 - DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018. 

  

C
U

ST
O

S 
IN

D
IR

ET
O

S 

CODIGO DESCREVER OS ITENS  VALOR ESTIMADO 

      

      

      

      

Obsevações: 

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

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

  

CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos 

CARGO (Descrever individualmente) TURNO CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO 

GERENTE I DIURNO 40 HORAS 5.431,00 

TECNICO SOCIAL (ASSISTENTE SOCIAL) DIURNO 30 HORAS 3.148,00 

TÉCNICO SOCIAL (PSICÓLOGO) DIURNO 40 HORAS 3.148,00 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO 40 HORAS 1.726,00 

ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO DIURNO 40 HORAS 1.810,00 

ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO DIURNO 40 HORAS 1.810,00 

ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO DIURNO 40 HORAS 1.810,00 

COZINHEIRA DIURNO 40 HORAS 1.543,00 

AGENTE OPERACIONAL DIURNO 40 HORAS 1.262,00 

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.     
              

 

 

AGENTE OPERACIONAL DIURNO 40 HORAS 1.262,00 

QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES 22.950,00 

  

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

DESCRIÇÃO VALOR 

RE Cota Patronal Isenta                                                   Encargos (11,10%)  2.547,45 

 
 
  

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado 

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ALÍQUOTA 
VALOR 

PROVISIONADO 

 RE Fundo Provisionado 21,57% 4.950,32 
Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento. 

 CONTRAPARTIDAS 

TIPO DESCRIÇÃO VALOR 

  B   Móveis e Equipamentos 32.900,00  

 S  Não haverá 0,00  

 F  Não haverá 0,00  

      

      
Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira 

      Data: 17/12/2018 
  

 Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: 

Luís Araújo França 

Nº do RG: 15.836.838-1   Nº do CPF: 074.874.348-00 

Assinatura: 

  

 
 Previsão de valor mensal para pagamentos de despesas por impossibilidade de pagamento 
por operações bancárias eletrônicas: 

( X ) em espécie no valor máximo mensal de R$ 500,00 ( Quinhentos reais)            

7.3. Descrição das despesas que serão rateadas (utilizar itens 7,3,1 a 7.3.6 para cada 
despesa rateada): 

 Não haverá despesas rateadas. 

8- Opção por verba de implantação: 
 

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.     
              

 

 

8.1 ( X ) Não solicitei verba de implantação (Nos termos dos artigos 104 e 108 da Instrução 
Normativa 3) 
8.2  (    ) Solicitei verba de implantação 
 
9- Contrapartidas: 

DEMONSTRATIVO DE CONTRAPARTIDAS 
SAS MP 
TIPOLOGIA ACDEM-Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo 
NOME FANTASIA ACDEM V- JARDIM HELENA 
EDITAL NAISPD II E III 
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO 501/SMADS/2018 
Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  2013.0.259.947-6 
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO 051/SMADS/2014 

  
Contrapartida de Bens 

Descrição de cada item Unidade de 
Medida 

Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Mobiliários Mesas  23 R$ 50,00 R$ 1150,00 

Mobiliários Cadeiras  100 R$ 30,00 R$ 3000,00 

Mobiliários Armários  14 R$ 200,00 R$ 2800,00 

Mobiliários Estantes e Racks  5 R$ 200,00 R$ 1000,00 

Mobiliários Mesas de computadores  8 R$ 200,00 R$ 1600,00 

Computadores  14 R$ 700,00 R$ 9800,00 

Impressoras  3 R$ 250,00 R$ 750,00 

Fogão Industrial  01 R$ 800,00 R$ 800,00 

Forno Industrial  01 R$ 800,00 R$ 800,00 

Botijão de gás P45  02 R$ 450,00 R$ 900,00 

Geladeira Industrial 04 portas  01 R$ 2000,00 R$ 2000,00 

Geladeira  01 R$ 300,00 R$ 300,00 

Forno Micro-ondas  01 R$ 300,00 R$ 300,00 

Forno Elétrico  01 R$ 200,00 R$ 200,00 

Freezer Industrial  01 R$ 2500,00 R$ 2500,00 

Bebedouro Elétrico  02 R$ 200,00 R$ 400,00 

Ventilador  11 R$ 150,00 R$ 1650,00 

Televisão  01 R$ 1500,00 R$ 1500,00 

DVD  01 R$ 150,00 R$ 150,00 

Aparelho de Som  01 R$ 150,00 R$ 150,00 

Rádio Portátil  03 R$ 100,00 R$ 300,00 

Caixa de Som  01 R$ 300,00 R$ 300,00 

Eletrodoméstico Liquidificador  02 R$ 100,00 R$ 200,00 

Eletrodoméstico Batedeira  01 R$ 150,00 R$ 150,00 

Eletrodoméstico Espremedor de Suco  02 R$ 50,00 R$ 100,00 

Eletrodoméstico Mix  01 R$ 100,00 R$ 100,00 

TOTAL 202 R$ 11.880,00 R$ 32.900,00 
Contrapartida de Serviços 

Descrição de cada item Unidade de 
Medida 

Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Não haverá Contrapartida de Serviços  00 R$ 0,00 R$ 0,00 
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TOTAL             00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

Contrapartida de Valores 

Finalidade Valor Frequência  

Não haverá Contrapartida de 
Valores 

R$ 0,00 00 

   

TOTAL R$ 0,00 00 

 

Data: 17/12/2018 
   

 
 

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: 

Luís Araújo França 

Nº do RG: 15.836.838-1   Nº do CPF: 074.874.348-00 

Assinatura: 

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

10.1.1. Valor da Verba de Implantação: Não foi solicitado 
10.1.2. Contrapartidas em bens (indicar o mês): Todos os meses: R$ 32.900,00 
10.1.3. Contrapartidas em Serviços (indicar o mês): Não haverá Contrapartida em Serviços 
10.1.4. Contrapartidas em Recursos Financeiros (indicar o mês): Não haverá Contrapartida em Recursos 
Financeiros. 

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

 

PARCELAS 
VALOR DO 
REPASSE 

CONTRAPARTIDAS 
EM RECUROS 

FINANCEIROS 

CONTRAPARTIDAS 
EM BENS 

CONTRAPARTIDAS EM 
SERVIÇOS 

1ª 43.829,51 Não haverá 32.900,00 Não haverá 

2ª 43.829,51 Não haverá 32.900,00 Não haverá 

3ª 43.829,51 Não haverá 32.900,00 Não haverá 

4ª 43.829,51 Não haverá 32.900,00 Não haverá 

5ª 43.829,51 Não haverá 32.900,00 Não haverá 

6ª 43.829,51 Não haverá 32.900,00 Não haverá 

7ª 43.829,51 Não haverá 32.900,00 Não haverá 

8ª 43.829,51 Não haverá 32.900,00 Não haverá 

9ª 43.829,51 Não haverá 32.900,00 Não haverá 

10ª 43.829,51 Não haverá 32.900,00 Não haverá 

11ª 43.829,51 Não haverá 32.900,00 Não haverá 

12ª 43.829,51 Não haverá 32.900,00 Não haverá 

TOTAL 525.954,12 Não haverá 32.900,00 Não haverá 

Obs.: A partir do exercício civil seguinte serão 12 parcelas de igual valor até o penúltimo exercício. No último 
exercício serão referentes ao número de parcelas entre o primeiro mês e o mês de término de vigência da 
parceria. 
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10 – INDICADORES DE AVALIAÇÃO  

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

 
Os indicadores serão avaliados de acordo com um sistema de classificação em quatro parâmetros, 

quais sejam:  
a) INSUFICIENTE; 
b) INSATISFATÓRIO; 
c) SUFICIENTE; 
d) SUPERIOR. 
Os indicadores qualitativos da execução da parceria, nos termos desta Instrução Normativa, serão 

divididos em quatro dimensões com seus respectivos parâmetros: 
 1 - Dimensão: Estrutura física e administrativa  
Indicadores/Parâmetros 
Cômodos e mobiliários estão sendo utilizados no semestre conforme o aprovado no Plano de 
Trabalho  
Parâmetros:  

 INSUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se em desconformidade com o previsto no 
Plano de Trabalho, afetando o desenvolvimento das atividades do serviço. 

 INSATISFATÓRIO: Cômodos e mobiliários encontram-se em desconformidade com o Plano de 
Trabalho, mas isso não afeta o desenvolvimento das atividades do serviço. 

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

 SUPERIOR: Cômodos e mobiliários encontram-se para além do aprovado no Plano de Trabalho, 
com provisões adicionais com potencial para impactar positivamente sobre as atividades 
desenvolvidas. 

 

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

 INSUFICIENTE: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem como 
insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se em desconformidade com o previsto no 
Plano de Trabalho, afetando o desenvolvimento das atividades do serviço. 

 INSATISFATÓRIO: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem 
como insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se em desconformidade com o 
previsto no Plano de Trabalho, mas isso não afeta o desenvolvimento das atividades do serviço. 

 SUFICIENTE: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem como 
insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se em conformidade com o previsto no 
Plano de Trabalho.  

 SUPERIOR: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem como 
insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se para além do previsto no Plano de 
Trabalho, com potencial para impactar positivamente sobre a qualidade das atividades 
desenvolvidas. 
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 Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas condições de uso 
Parâmetros:  

 INSUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se em condições de uso inadequadas, 
afetando o desenvolvimento das atividades do serviço. 

 INSATISFATÓRIO: Cômodos e mobiliários encontram-se em condições de uso inadequadas, mas 
isso não afeta o desenvolvimento das atividades do serviço. 

 SUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se em perfeitas condições de uso 

 SUPERIOR: Cômodos e mobiliários encontram-se em perfeitas condições de uso, com 
implantação de sistema de avaliação periódica do grau de satisfação do usuário. 

 
 
 

2. Dimensão: Serviços, processos ou atividades 
Percentual de Relatórios, Prontuários, Plano de Desenvolvimento do Usuário- PDU (usuários da PSB) / 
Plano Individual de Atendimento - PIA (usuários da PSE) / Plano de Desenvolvimento Familiar - PDF 
elaborados ou atualizados no semestre.  
Parâmetros:  

 INSUFICIENTE: Menos de 70% dos usuários com relatórios e prontuários elaborados ou 
atualizados no semestre; 

 INSATISFATÓRIO: Entre 70% e 80% dos usuários com relatórios e prontuários elaborados ou 
atualizados no semestre; 

 SUFICIENTE: Entre 81% e 99% dos usuários com relatórios e prontuários elaborados ou 
atualizados no semestre; 

 SUPERIOR: 100% dos usuários com relatórios e prontuários elaborados ou atualizados no 
semestre. 

 
3 - Dimensão: Produtos ou resultados 

 
 Número de usuários atendidos / capacidade parceirizada do serviço  
Parâmetros:  

 INSUFICIENTE: Inferior a 70% 

 INSATISFATÓRIO: 70% a 80%  

 SUFICIENTE: Entre 81% e 90% 

 SUPERIOR: Maior que 90% 
 
3.1.  Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS e com 

participação dos usuários do serviço  
Parâmetros:  

 INSUFICIENTE: Cardápio em desacordo com o Manual Prático de Alimentação da SMADS 

 INSATISFATÓRIO: Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS, 
mas sem provas de divulgação nos serviços e/ou de participação dos usuários em sua 
formulação. 
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 SUFICIENTE: Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS, com 
divulgação no serviço e com participação dos usuários em sua formulação. 

 SUPERIOR: Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS, com 
divulgação no serviço e com participação dos usuários em sua formulação, com implantação de 
sistema de avaliação periódica do grau de satisfação do usuário. 

 

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

Parâmetros:  

 INSUFICIENTE: Realização de menos de 70% das atividades previstas no Plano de Ação Semestral 

 INSATISFATÓRIO: Realização de 70% a 80% das atividades previstas no Plano de Ação Semestral 

 SUFICIENTE: Realização de 81% a 95% das atividades previstas no Plano de Ação Semestral 

 SUPERIOR: Realização de 96% a 100% das atividades previstas no Plano de Ação Semestral 
 

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

Parâmetros:  

 INSUFICIENTE: Nenhum mecanismo de apuração da satisfação dos usuários do serviço ou de 
participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação implantado 

 INSATISFATÓRIO: Implantação de mecanismo de apuração da satisfação dos usuários e/ou de 
participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação, mas sem comprovação de adesão de, 
no mínimo, 20% dos usuários do serviço 

 SUFICIENTE: Implantação de mecanismo de apuração da satisfação dos usuários e de 
participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação, com comprovação de adesão de, no 
mínimo, 20% dos usuários do serviço; 

 SUPERIOR: Implantação de mecanismo de apuração da satisfação dos usuários e de participação 
dos usuários na elaboração do Plano de Ação, com comprovação de adesão de mais de 50% dos 
usuários do serviço. 

 
4. Dimensão: Recursos Humanos 
 
4.1.  Percentual de profissionais que participaram de ao menos uma capacitação/ atualização de 

conhecimento no semestre, ofertada pela OSC, pela SMADS ou outras instituições 
Parâmetros:  

 INSUFICIENTE: Menos de 50% dos profissionais participaram de ao menos uma capacitação/ 
atualização de conhecimento no semestre 

 INSATISFATÓRIO: Entre 50% e 70% dos profissionais participaram de ao menos uma capacitação/ 
atualização de conhecimento no semestre 

 SUFICIENTE: Entre 71% e 90% dos profissionais participaram de ao menos uma capacitação/ 
atualização de conhecimento no semestre 

 SUPERIOR: Mais de 90% dos profissionais participaram de ao menos uma capacitação/ 
atualização de conhecimento no semestre. 
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4.2. Adequação da força de trabalho, no semestre, ao quadro de recursos humanos previsto na 

legislação concernente à tipificação 

Parâmetros:  

 INSUFICIENTE: Quadro de RH encontra-se em desacordo ao previsto na legislação, havendo 
déficit de mais de 01 funcionário em quantidade e/ou qualificação exigida. 

 INSATISFATÓRIO: Quadro de RH encontra-se em desacordo ao previsto na legislação, havendo 
um déficit de 01 funcionário em quantidade e/ou qualificação exigida. 

 SUFICIENTE: Quadro de RH encontra-se completo em relação ao definido pela legislação, ou 
incompleto, mas dentro do prazo legalmente previsto para substituições. 

 SUPERIOR: Quadro de RH em quantidade superior à estabelecida na tipificação. 
 
 Serão atribuídos pontos por cada parâmetro, no seguinte padrão:  

 “0” para NÃO SE APLICA 

 “1” para INSUFICIENTE;  

 “2” para INSATISFATÓRIO;  

 “3” para SUFICIENTE; 

 “4” para SUPERIOR. 
 O indicador sintético da parceria corresponderá ao percentual resultante da somatória dos pontos 

atribuídos para cada indicador aplicável ao serviço, dividida pela somatória dos pontos máximos dos 
indicadores aplicáveis e multiplicado por 100 (cem), e será classificado em quatro parâmetros que 
subsidiará a manifestação final com relação à execução do objeto da parceria:  

 INSUFICIENTE: 0 a 30%; 

 INSATISFATÓRIO: 31% a 60%;  

 SUFICIENTE: 61% a 90%; 

 SUPERIOR: 91% a 100%. 
Com base no indicador sintético de que trata o caput, deverão ser adotadas as seguintes 

providências: 

 INSUFICIENTE: rejeição da execução do objeto e rescisão do Termo de Colaboração, com base no 
artigo 60, I, desta Instrução Normativa, observando o procedimento disposto no artigo 114 da 
mesma norma; 

 INSATISFATÓRIO: aprovação da execução do objeto com ressalva e aplicação de Plano de 
Providências Geral; 

 SUFICIENTE: aprovação da execução do objeto. 

 SUPERIOR: aprovação da execução do objeto. 
 A aferição dos resultados “INSATISFATÓRIO” ou “INSUFICIENTE”, em qualquer dos indicadores, 

demandarão Plano de Providências Específico do Indicador a ser aplicada pelo Gestor da Parceria à OSC 
parceira.  

 A obtenção de resultado “INSATISFATÓRIO” no indicador sintético da parceria de que trata o caput 
deste artigo, por duas prestações de contas parciais consecutivas ou quatro intercaladas no período de 
vigência da parceria, acarretará à SAS a adoção das medidas cabíveis para rescisão do Termo de 
Colaboração, com fundamento no artigo 60, I, desta Instrução Normativa, observando o procedimento 
disposto no artigo 114 da mesma norma, dispensada a aplicação de Plano de Providência Geral. 
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