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PLANO DE TRABALHO  

CENTRO DIA PARA IDOSOS  

 

Edital: 269/SMADS/2020 

 

PROCESSO SEI: 6024.2020/0009699-3 

 

 

1. DADOS DO SERVIÇO  
 

 
1.1. Tipo de Serviço: Centro Dia Para Idosos  

 

1.2. Modalidade: xxxx 

 

1.3. Nome Fantasia: CDI São Francisco de Assis 

 

1.4. Capacidade de atendimento, sendo: 

 

1.5. Nº total de vagas: 30 vagas 

 

1.5.1. Turnos (se for o caso): XXX 

1.5.2. Nº de vagas x turnos (se for o caso): XXX 

1.5.3. Nº de vagas x gêneros (se for o caso); XXX 

 

1.6. Local de  instalação do serviço: Distrito Ermelino Matarazzo/ Ponte Rasa   

 

1.7. Área de abrangência do serviço: Regional  

 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

 
 

2.1. Nome da OSC: Samaritano São Francisco de Assis 
 

 
2.2. CNPJ: 03.627.820/0001-33 

 
 

2.3. Endereço completo: Rua Azevedo Soares 2406- Tatuapé- São Paulo/SP 
 
 

2.4. CEP: 03322-002 

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br


 

 

2 
(Sede) Rua: Azevedo Soares, 2406 - Tatuapé - SP 

CEP : 03322-002– Fone/fax : (11)4323-6008  

www.ongsamaritano.org.br-e-mail: sfassis@terra.com.br 

 

  
  
  
  

 

 

 

2.5. Telefone(s): 4323-6008 e 97327-6363 
 

 

2.6. Endereço eletrônico da OSC: sfassis@terra.com.br 
 

 
2.7. Site: www.ongsamaritano.org.br 

 
 

2.8. Nome do(a) Presidente da OSC: Cecilia Stringhini 
 

2.8.1. CPF: 064.372.588-10 
 

2.8.2. RG/Órgão Emissor: 15.934.896-1  SSP/SP 
 

2.8.3. Endereço completo: Rua Visconde de Itaboraí nº 106, aptº 13-  

CEP: 03308-050 Tatuapé- São Paulo/SP 

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
mailto:sfassis@terra.com.br
http://www.ongsamaritano.org.br/
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3. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA  
 

À medida que a população idosa cresce no país, a discussão sobre a 

garantia de seus direitos tem ocupado maior espaço na agenda da sociedade, 

acompanhada de uma percepção mais aguda sobre a diversidade de suas 

demandas. Entretanto, não é raro notar neste processo que os idosos são 

percebidos, equivocadamente, como um grupo etário homogêneo, sem a 

necessária compreensão das diferenças que o constituem. 

O envelhecimento é um processo contínuo, comum a todos, mas também 

singular. Cada indivíduo envelhece a seu modo, em virtude de fatores 

ambientais, biológicos, econômicos, culturais e sociais. O termo “idoso” ou 

“pessoa idosa” abriga diferenças, singularidades e traços específicos que 

devem ser observados pelo poder público, a fim de atender adequadamente as 

suas necessidades, dada a existência de várias velhices. Esta diversidade 

entre os idosos se dá em razão de diferenças na capacidade funcional, na 

relação com o território, no contexto socioeconômico, nas relações familiares e 

comunitárias, no gênero, nas experiências já vividas e nas expectativas quanto 

ao futuro. 

Logo, a concepção e a elaboração de políticas públicas destinadas a 

atender a população idosa devem compreender e considerar estas diferenças e 

ter em vista atender tanto ao idoso independente, detentor de recursos, que 

desempenha com plena autonomia a condução da sua vida diária, quanto ao 

idoso semidependente ou dependente, que requer auxílio para realizar suas 

atividades cotidianas ou necessita de cuidados continuados.  

No âmbito da Política da Assistência Social, as causas mais frequentes de 

vulnerabilidade social do público idoso originam-se no abandono ou isolamento 

social, decorrentes da fragilização ou da perda dos vínculos de pertencimento. 

Além disso, a discriminação negativa da velhice e a exclusão social relacionada 

à pobreza propiciam e agravam a violação de seus direitos.  

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
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Tal constatação evidencia ser cada vez mais necessária a ampliação da 

rede de Proteção Social, através da contínua oferta de serviços, projetos, 

programas e ações que possibilitem o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários, bem como a superação de situações de violação de direitos. 

Também permite observar a importância da atuação articulada de diversos 

atores para a garantia de apoio e cuidados aos idosos, a fim de que possam 

exercer seus direitos de cidadania. 

O presente Plano de Trabalho refere-se ao edital de chamamento público 

269/SMADS/2020, que tem como objeto, a celebração de Termo de 

Colaboração para execução Serviço Centro Dia para Idosos, destinado à 

atenção diurna de pessoas idosas em vulnerabilidade social e com grau de 

dependência, que devido a sua situação necessitam de uma equipe 

multidisciplinar para prestar serviço de proteção social especial e de cuidados 

pessoais, fortalecimento de vínculos, autonomia e inclusão social, por meio de 

ações de acolhida, escuta, informação e orientação. Caracteriza-se por ser um 

espaço para atender idosos que possuem limitações para realização das 

atividades de vida diária (AVD) que convivem com suas famílias porem não 

dispõem de atendimento de tempo integral no domicílio. 

 

Território de atuação – Ermelino Matarazzo/ Ponte Rasa 

 

Ermelino Matarazzo é um distrito situado 

na zona leste do município brasileiro de São 

Paulo, capital do estado homônimo, possui 

113.615 habitantes, de acordo com as 

informações do censo demográfico de 2010, 

sendo que 97,3% dessas pessoas trabalham fora 

do distrito. 

O distrito faz divisa com o município 

de Guarulhos ao norte, com os bairros V. Jacuí e 

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Leste_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Censo_demogr%C3%A1fico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guarulhos
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Ponte Rasa a leste e a oeste faz divisa com a Penha. 

 

O nome do bairro foi dado em homenagem ao filho do Conde Francesco 

Matarazzo, nascido em Sorocaba, Ermelino Matarazzo, no ano de 1883. O 

rapaz foi o sucessor de seu pai, mas faleceu precocemente em um acidente de 

automóvel, em Bruzolo- Turim, em 1920. 

O distrito de Ermelino Matarazzo totaliza uma área de 8,70 km² e integra em 

seu território a Macrozona de Proteção Ambiental e a Macrozona de 

Estruturação e Qualificação Urbana. Ainda dentro do território de Ermelino 

Matarazzo encontra-se a sub-bacia do córrego Mongaguá, da qual fazem parte 

os córregos Ponte Rasa, Franquinho e o próprio Mongaguá, que deságua 

no Rio Tietê. 

O desenvolvimento do bairro de Ermelino está ligado ao processo inicial 

de colonização do país desde o século XVI. 

A região, à época, era ocupada pelos índios guaianá das aldeias Ururaí que 

viviam à margem esquerda do Rio Tietê, mas há registros de terras doadas por 

cartas de sesmarias aos bandeirantes que aos poucos foram invadindo as 

terras indígenas, datadas de 1580. As antigas terras eram chamadas de 

"Jaguaporeruba". 

Em meados do século XVIII há referência ao Sítio Piraquara (Toca do 

Peixe em Tupi), no Testamento do Capitão Paulo da Fonseca, o mesmo sítio 

aparece no Testamento de Baltazar Veiga Bueno, em 1739. No século 

seguinte, o sítio em questão, está em posse do Padre Manuel de Souza, assim, 

as várzeas do Tietê, foram sendo ocupadas, surgindo a Chácara Quindarussu 

e a Chácara Itapegica, 

Com o processo de industrialização em São Paulo, no início do século 

XX, as grandes chácaras e sítios foram vendidos em lotes, iniciando o 

fenômeno da urbanização que trouxe centenas de moradores à região, 

migrantes e imigrantes, principalmente, portugueses, italianos e espanhóis que 

buscavam oportunidades de trabalho nas indústrias do centro da cidade e 

moradia mais barata na região periférica. 

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3rrego_Mongagu%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tiet%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribo_Guaianazes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tiet%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeirantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Industrializa%C3%A7%C3%A3o_do_munic%C3%ADpio_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urbaniza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o
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Por volta de 1913, a família Matarazzo compra terras na região que virá 

a ser chamada de Ermelino Matarazzo. 

Em 1913, as indústrias Matarazzo, sob o comando de Francesco Matarazzo, 

compraram de diferentes proprietários, extensas terras que estavam sendo 

loteadas, dando um novo nome à região, Jardim Matarazzo. 

Alguns anos depois, dá-se início à construção da Estrada de Rodagem São 

Paulo / Rio e a Estrada de Ferro Variante Poá, cuja estação levou o nome do 

primeiro filho brasileiro do Conde nascido no Brasil, Ermelino Matarazzo, pois a 

estrada de ferro atravessava as terras da família. 

As melhorias com o transporte fez com que os Matarazzo vendessem 10% dos 

lotes adquiridos no início do século, surgindo uma pequena vila em torno da 

nova estação Somente em 1946, as indústrias Matarazzo se estabeleceram na 

região, implantando a IRFM- Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. 

No entanto, o processo de industrialização durou pouco, naquele período, 

devido às indústrias preferirem os bairros próximos às rodovias, o que alterou 

radicalmente o perfil da região que passou a oferecer terrenos mais baratos, 

sem infra-estrutura, recebendo uma grande massa de 

trabalhadores nordestinos e, posteriormente, italianos, atraídos pela Indústria 

da família Matarazzo, surgindo um bairro predominantemente residencial. 

Posteriormente, com a construção da Rodovia dos Trabalhadores, 

atual Rodovia Ayrton Senna, e com a proximidade do Aeroporto Internacional 

de Cumbica, o bairro voltou a receber algumas indústrias, sobretudo químicas, 

que continuam funcionando na região. No entanto, segue aumentando o 

número de estabelecimentos comerciais e de serviço, refletindo a tendência à 

terceirização que ocorre por toda a cidade. 

A primeira vila a surgir foi o Jardim Matarazzo, após 1940, novos 

bairros surgiram, como segue: 

 

• Jardim Belém 

• Jardim Keralux 

• Jardim Matarazzo 

• Jardim Verônia 

• Parque Boturussu 

• Parque Guedes 

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstrias_Reunidas_F%C3%A1bricas_Matarazzo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nordestino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Italianos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Ayrton_Senna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Cumbica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Cumbica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Matarazzo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Bel%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Matarazzo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Ver%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Boturussu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Guedes
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• Vila Císper 

• Vila Guaraciaba (parte) 

• Vila Nova Teresa 

• Vila Paranaguá 

• Vila Robertina 

• Vila Sílvia (parte) 

 

O distrito de Ermelino esteve subordinado à São Miguel Paulista até o 

ano de 1959 quando foi desmembrado através da Lei nº 5285 de 18 de 

fevereiro de 1959. 

Em 29 de novembro de 2010 foi sancionada a Lei Municipal 15.342, de 

autoria do político Chico Macena, que estabeleceu a data oficial de 7 de 

Fevereiro como o dia de fundação de Ermelino Matarazzo, constando 

calendário municipal da cidade. 

Entre as conquistas estão a USP Leste, a Fatec, a Unifesp, entre muitos outros. 

Predominam como atividade econômica da região o comércio e os serviços, 

concentrados sobretudo nas avenidas São Miguel, Boturussu, Paranaguá e 

Olavo Egídio de Sousa Aranha, e na rua Prof. Antônio de Castro Lopes, entre 

outras. 

O distrito é cortado pela linha 12 da CPTM e possui duas Estações, 

a estação USP Leste e estação Comendador Ermelino, abriga o Parque 

Ecológico do Tietê, além da EACH- USP Leste, a Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo, inaugurada em 2005. 

O bairro é conhecido pelas diversas mobilizações sociais, vinculadas à 

Paróquia São Francisco de Assis, com o religioso e líder comunitário Padre 

Antônio Luís Marchioni, (Padre Ticão), mas há outros importantes locais de 

oração: 

• Paróquia São Francisco de Assis - fundada em 1958 - Rua Miguel 

Rachid, 997 

• Paróquia São José - R. José Lopes Rodrigues, 495 

• Capela Nossa Senhora Aparecida - Rua Dr. Assis Ribeiro, 7934 

O distrito de Ermelino Matarazzo caracteriza-se por uma região relativamente 

carente da cidade (embora com IDH considerado elevado, acima de 0,800), 

mas com grande potencial de crescimento, principalmente devido ao 

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_C%C3%ADsper
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Paranagu%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Robertina
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lei_Municipal&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_12_da_CPTM
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_USP_Leste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Comendador_Ermelino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Ecol%C3%B3gico_do_Tiet%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Ecol%C3%B3gico_do_Tiet%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Artes,_Ci%C3%AAncias_e_Humanidades_da_Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Artes,_Ci%C3%AAncias_e_Humanidades_da_Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
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estabelecimento em 2005 da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 

Universidade de São Paulo e à proximidade do Aeroporto Internacional de 

Guarulhos. 

A principal carência da região é a de empregos, 97% da população 

(censo 2010) não trabalha no distrito, o que faz com que haja grande 

necessidade de locomoção por parte desses trabalhadores, e deem ao bairro o 

aspecto de localidade-dormitório. 

Em termos de educação, as maiores necessidades são a de creches e 

de escolas de ensino médio, cuja demanda pode chegar à 6000 vagas. 

Em termos de saúde, embora a rede primária esteja em número suficiente, a 

populacão reivindica cobertura de especialidades como odontologia, 

psiquiatria, fonoaudiologia, entre outros. Também se faz necessária a 

ampliação do Hospital Ermelino Matarazzo, pois o mesmo atualmente atende 

grande parte da demanda da Zona Leste. 

Quanto ao saneamento básico, 99,7% dos domicílios são conectados à 

rede pública de abastecimento de água. Quanto à rede de esgoto, apesar de 

cerca de 90% dos domicílios estarem conectados, somente 26% recebe 

tratamento. O restante é lançado nos córregos da região, sobretudo nas áreas 

do Jardim Keralux, na Favela Mungo Parke no Córrego Ponte Rasa. Deve se 

considerar ainda que muitas das ocupações ilegais da região estão sobre 

áreas non aedificandi, que necessitariam ser removidas a fim de não prejudicar 

o sistema hídrico. 

Outros pontos a serem observados incluem um aumento das conexões 

entre o bairro e o Parque Ecológico do Tietê e a instalação de transporte 

público que faça a conexão direta entre esse distrito e o distrito Ponte Rasa. 

Apesar de todos os problemas, um aspecto da região que pode ser 

exaltado se refere ao movimento cultural intenso. Vários grupos civis, formais e 

informais, se organizam no bairro a fim de suprirem a carência da população 

com relação ao conteúdo cultural e artístico, que muitas vezes se concentram 

no centro da cidade.  

 

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_m%C3%A9dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Leste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Keralux
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Ecol%C3%B3gico_do_Tiet%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_Rasa
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Grupos como Periferia Invisível , Tenda Literária, Os Mesquiteiros, Grupo 

do Balaio, Núcleo Filó, Cultura ZL, MQG, La Escada, entre outros, tem 

promovido uma articulação cultural no bairro há alguns anos, transformando o 

bairro em um grande centro de cultura, com enorme potencial de crescimento. 

 

Ponte Rasa é um distrito localizado 

na zona leste do município brasileiro de São Paulo. 

Está sob a administração da subprefeitura de 

Ermelino Matarazzo/Ponte Rasa. Uma área 

esquecida e periférica. Alguns bairros como  Vila 

Rio Branco e Jardim Popular contam com 

desenvolvimento bem avançado e valor mais alto 

de suas terras.  

A parte sul (Jd. São Nicolau, Jd. Artur 

Alvim, Burgo Paulista e outros bairros) é visível 

da Linha 3- Vermelha do Metrô de São Paulo, no 

trecho entre as estações Guilhermina-Esperança e 

Artur Alvim. Boa parte das ruas estão organizadas 

em 'quadrados' e têm como principais avenidas 

a Av. São Miguel, Av. Dom Hélder Câmara, Av. Calim Eid, Av. Águia 

de Haia, Estrada de Mogi das Cruzes e a Av. Amador Bueno da Veiga. 

Bairros: • Burgo Paulista; Conjunto Pérola; Conjunto Residencial Gonzaga; Jardim 

Cotinha; Jardim Fonte São Miguel; Jardim Lisboa; Jardim Laone; Jardim 

Metropolitano; Jardim Ponte Rasa; Jardim Popular; Jardim Santo Onofre;  Jardim 

Soraia; Jardim Três Marias; Vila Bauab; Vila Caju; Vila Constança; Vila Costa Melo; 

Vila Domitila; Vila Fidelis Ribeiro; Vila Frugoli; Vila da Imprensa; Vila Mirim; Vila 

Montevidéu; Vila Odete; Vila Ponte Rasa; Vila Praia; Vila Prima; Vila Rio Branco; 

Vila Sampaio; Vila Santa Lúcia; Vila São Francisco; Vila União.

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
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https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=MQG_http://www.murosquegritam.com.br/web/&action=edit&redlink=1
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https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subprefeitura_de_Ermelino_Matarazzo
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https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_S%C3%A3o_Miguel&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_%C3%81guia_de_Haia&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_%C3%81guia_de_Haia&action=edit&redlink=1
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10 
(Sede) Rua: Azevedo Soares, 2406 - Tatuapé - SP 

CEP : 03322-002– Fone/fax : (11)4323-6008  

www.ongsamaritano.org.br-e-mail: sfassis@terra.com.br 

 

  
  
  
  

 

O centro do distrito, é um forte polo comercial regional. Localizado na Av. São 

Miguel, é um grande corredor que conta com agências bancárias, grandes 

magazines, lojas de variedades, depósitos, além de açougues, padarias e 

farmácias.  

  Outro polo comercial de força considerável, pode ser encontrado na rua Dr. 

José do Amaral no Jd. Três Marias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O território de atuação como demonstrado no mapa de Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social, tem uma variedade de demandas entre a vulnerabilidade muito 

baixa (grupo 2), vulnerabilidade média (grupo 4) e vulnerabilidade alta (grupo 5) e também 

conta com ausência de informações em boa parte do território, o que pode gerar múltiplas 

interpretações, entre elas a de dificuldade de acesso para levantamento de dados devido 

ao alto nível de vulnerabilidade. O impacto no custo das moradias pressiona a camada de 

baixo poder aquisitivo a se deslocar para áreas cada vez mais distantes, com pouca 

oferta de serviço público desde os de infraestrutura (iluminação/ saneamento) até os mais 

básicos como educação e saúde, configurando-se um processo caótico de ocupação e 

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Tr%C3%AAs_Marias_(Bairro)
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exclusão social, verificado por um adensamento populacional 

na direção dos bairros que fazem divisa com outros municípios. 

 

  Segundo Indicadores Sociodemográficos da População Idosa de São Paulo 

lançado, apresentados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania em 

2019, fica evidente o crescimento da expectativa de idade em São Paulo, para atender a 

população idosa, são necessárias ações cada vez mais efetivas dos gestores públicos. O 

número de pessoas idosas tem crescido significativamente nas últimas décadas. Em São 

Paulo, ele representava 6,33% em 1980 e subiu para 11,89% no censo de 2010 – quase 

o dobro.  

Ainda no tocante referente ao perfil populacional, mas no plano municipal, verifica-se 

na cidade de São Paulo 1,7 milhão de pessoas com mais de 60 anos de idade, 

equivalente a 14,8% da população. A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE), estima que, em 2050, essa porcentagem chegue ao patamar de 30%.  

Devido a situações como a acima, vem em um crescente nos últimos anos, o debate 

acerca do crescente envelhecimento da população brasileira ganhou grande destaque na 

mídia, sobretudo em decorrência das discussões sobre as propostas de reforma do 

sistema previdenciário nacional. O Município de São Paulo, segue a tendência do 

envelhecimento da população e vem sendo aferida pelas sucessivas contagens 

populacionais e pelos últimos Censos Demográficos, encontrando-se em um 1 estágio 

mais avançado do que a média nacional. 

Para atender essa demanda surge o diploma legal do Estatuto do Idoso (lei nº 10.741, 

de 1º de outubro de 2003), que traz em seu bojo entre outros direitos a seguinte redação: “é 

obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 

dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais. 

E visando não somente efetivar os direitos positivados no Estatuto do Idoso, mas 

abarcar todo um desenvolvimento pessoal e social, tem-se equipamentos ofertados pelo 

Poder Público e Sociedade Civil, entre eles o serviço que é objeto desse plano de trabalho, o 

Centro Dia para Idosos. 

 

 

 

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm
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A Organização Samaritano São Francisco de Assis, pretende com o presente 

plano, continuar desenvolvendo as atividades preconizadas pela administração pública 

a um serviço como o CDI, respeitando o perfil dos usuários e da região, de modo que o 

equipamento siga como um importante protagonista na garantia dos direitos da 

população idosa do Distrito de Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa

 

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

 Os indicadores qualitativos a serem observados na execução da parceria, seguem 

o normatizado no art 116 da Instrução Normativa 03/ SMADS, e encontram-se divididos 

em quatro dimensões com seus respectivos parâmetros, além de outros específicos 

eventualmente previstos na norma de tipificação do serviço ou descrição do projeto e 

serão balizadores para avaliação dessa parceria.  

 

1. Dimensão: Estrutura física e administrativa 

Indicadores/Parâmetros: 

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

Parâmetros: 

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

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

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

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

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

 

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
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Parâmetros: 

 

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

• INSATISFATÓRIO: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e 
esportivos, bem como insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se 
em  

 

• desconformidade com o previsto no Plano de Trabalho, mas isso não afeta o 
desenvolvimento das atividades do serviço. 

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

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

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

Parâmetros: 

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

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

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

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

2. Dimensão: Serviços, processos ou atividades 

Indicadores/Parâmetros: 

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
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2.1. Percentual de Relatórios, Prontuários, Plano de Desenvolvimento do Usuário- 
PDU (usuários da PSB) / Plano Individual de Atendimento - PIA (usuários da PSE) / 
Plano de Desenvolvimento Familiar - PDF elaborados ou atualizados no semestre. 

 

Parâmetros: 

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

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

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

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

3. Dimensão: Produtos ou resultados 

Indicadores: 

3.1. 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% 

3.2. Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de Alimentação da SMADS e 
com participação dos usuários do serviço 

Parâmetros: 

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

• INSATISFATÓRIO: Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de 
Alimentação da SMADS, mas sem provas de divulgação nos serviços e/ou de 
participação dos usuários em sua formulação. 

http://www.ongsamaritano.org.br/
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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. 

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

Parâmetros: 

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

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

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

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

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

Parâmetros: 

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

http://www.ongsamaritano.org.br/
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Indicadores: 

4.1. Percentual de profissionais que participaram de ao menos uma capacitação/ 
atualização de conhecimento no semestre, ofertada pela OSC, pela SMADS ou 
outras instituições 

Parâmetros: 

• INSUFICIENTE: 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. 

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

Parâmetros: 

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

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

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

* SUPERIOR: Quadro de RH em quantidade superior à estabelecida na tipificação. 

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

• “0” para NÃO SE APLICA 

• “1” para INSUFICIENTE; 

• “2” para INSATISFATÓRIO; 

• “3” para SUFICIENTE; 

http://www.ongsamaritano.org.br/
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• “4” para SUPERIOR. 

 

 

 

5. FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS 
 

 

Para cumprimento das metas descritas no item 4 deste documento, serão 

ofertadas atividades com foco no processo de envelhecimento saudável, 

desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos 

familiares, no convívio comunitário e na prevenção as situações de risco social, 

sendo elas: visitas de acompanhamento domiciliar mensalmente e atividades 

diárias como: oficinas, atividades socioeducativas, passeios, lazer, atividades 

comunitárias, afim de potencializar e estimular os usuários no acesso as 

informações referente aos seus direitos e possibilidades de inserção nas vivências 

comunitárias e grupais. 

 

Sendo os nossos principais objetivos: 

 

• Promover uma maior autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas 

idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;  

• Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras 

de direitos que contribuem para a intensificação da dependência;  

• Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando 

o direito à convivência familiar e comunitária;  

• Promover acessos aos benefícios e programas de transferência de renda e 

outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e dos 

sistema de garantida de direitos;  

• Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar das atividades de vida diária 

(higiene, medicação dentre outros), diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e 

utilizando meios de comunicação e cuidados que visem à autonomia dos 

envolvidos;  

http://www.ongsamaritano.org.br/
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• Prevenir situações de sobrecarga e desgaste dos familiares decorrentes da 

relação de prestação/demanda de cuidados permanentes/prolongados com o 

idoso. 

 

 

Dimensão: Estrutura física e administrativa  

 

 

 

Indicador  Metodologia / forma de cumprimento de Metas 

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

Manteremos o ambiente do serviço organizado e acolhedor 

através de ações com equipe de trabalho; 

 

Zelaremos pelo imóvel para o desenvolvimento do serviço; 

 

Serviço funcionará em instalações Locado pela OSC com 

repasse de recursos pela SMADS, cabe reforçar que o serviço 

encontra-se em funcionamento na Rua João Fidelis Ribeiro, 36 

– Vila Buenos Aires – SP com espaço devidamente adaptado 

para atender o público de modo geral garantindo total 

acessibilidade; 

 

Disponibilidade de 

materiais e artigos 

socioeducativos, 

pedagógicos, 

lúdicos e 

esportivos para 

realização das 

atividades, bem 

como de insumos 

que garantam as 

ofertas 

específicas da 

tipologia do 

serviço previstas 

no Plano de 

Trabalho.   

Disponibilizaremos materiais para uso no serviço, tais como: 

artigos; materiais socioeducativos; pedagógicos; lúdicos; 

esportivos e de inclusão social. 

 

Planejaremos mensalmente as atividades a serem 

desenvolvidas de acordo com os materiais descritos no 

planejamento semestral; 

 

Desenvolveremos trabalhos socioeducativos em ações 

expositivas, através da utilização de livros, materiais esportivos; 

artigos de artesanatos e suas confecções e atividades de 

informática e multimidias.  

 

As atividades desenvolvidas também se darão através da 

escuta, observação, avaliação coletiva e individual dos 

participantes; 

 

Promoveremos atividades externas com os usuários, tais como 

passeios de lazer e culturais; 

 

http://www.ongsamaritano.org.br/
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Fomentaremos Projetos sobre: Violência, Envelhecimento 

Saudável, Cidadania – Formas de identificação da violência.  

 

Fomentaremos Projetos que agreguem um trabalho com 

famílias, visando a conscientização e sensibilização para 

prevenir situações de sobrecarga e desgaste. 

 

Estimularemos à participação dos usuários nas atividades 

garantindo laicidade e respeito à diversidade religiosa durante 

as atividades desenvolvidas. 

Cômodos e 

mobiliários se 

encontram em 

perfeitas 

condições de uso 

Serviço funcionará em instalações Locado pela OSC com 

repasse de recursos pela SMADS, cabe reforçar que o serviço 

encontra-se em funcionamento na Rua João Fidelis Ribeiro, 36 

– Vila Buenos Aires – SP devidamente adaptado para atender o 

público de modo geral garantindo total acessibilidade e 

mobiliários em perfeitas condições de uso. 

 

Manteremos a preservação do imóvel, bens móveis municipal, 

ficando como gerenciadora e na pessoa de seu representante 

legal, como fiel depositário dos mesmos, responsabilizando-se 

pela necessária manutenção, pequenos reparos e reposição do 

mesmo ressalvado o desgaste pelo tempo de uso, devendo 

ainda, mantê-los em adequadas condições de uso e perfeito 

funcionamento e restituindo-os, por fim, nas mesmas condições 

de sua entrega, uma vez findado ou rescindido o termo de 

colaboração, quando ocorrer fornecimento de bens móveis pela 

SMADS. 

 

 

 

Dimensão: Serviços, processos ou atividades. 
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Dimensão: Produtos ou resultados 

 

 

Indicador  Metodologia / forma de cumprimento de Metas 

Número de 

usuários atendidos 

/ capacidade 

parceirizada do 

serviço 

Promoveremos a participação dos usuários que são 

acompanhados regularmente pelo serviço, no planejamento das 

atividades juntamente com a equipe com o objetivo de 

favorecer a participação; 

 

Aquisições dos usuários por atividade desenvolvida se dará 

através da escuta, observação, avaliação coletiva e individual 

dos participantes; 

 

Mapearemos as relações de vínculos afetivos dos usuários 

através da escuta, acompanhamento social, contato telefônico, 

visita domiciliares, busca ativa realizada pela equipe do serviço; 

 

Indicador Metodologia / forma de cumprimento de Metas 

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. 

Considerando a tipologia do serviço, promoveremos a 

participação dos usuários na construção de seu plano de 

atendimento. 

 

Manteremos a atualização de registro dos usuários nos 

prontuários em instrumentais próprios e/ou disponibilizados 

pela SMADS; 

 

Promoveremos a socialização das informações a 

SMADS/SAS/CREAS/CRAS/REDE socioassistenciais através 

de supervisões técnica, telefone, e-mail, prestação de contas e 

sempre que for solicitado. 

 

Manteremos discussão de casos com todos os membros 

envolvidos usuários, pais/responsáveis pelos usuários, 

CREAS/CRAS/Conselho tutelar/saúde mental/ UBS/ Educação/ 

Serviços do território, com objetivo de realizar os 

encaminhamentos conforme demanda. 

 

Realizaremos a inclusão /atualização dos usuários no 

CadÚnico / PTR e outros programas de transferência de renda 

através de encaminhamentos para o CRAS. 

http://www.ongsamaritano.org.br/
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Articularemos entre atividades, espaços para difusão das 

produções dos usuários. 

 

Articularemos com outros serviços e parceiros locais para 

discussão de casos, referência e contra referência com a rede 

socioassistencial e setorial. 

 

Articularemos com a rede outras políticas públicas do território, 

através de visitas e telefonemas para atendimento em conjunto 

e discussão de casos para melhor atender a demanda de 

usuários. 

 

Cardápio 
elaborado nos 
termos do 
Manual Prático 
de Alimentação 
da SMADS e 
com 
participação 
dos usuários do 
serviço 

 

A alimentação do serviço vai ser fornecida de acordo com a 

demanda do serviço seguindo o manual prático de alimentação 

da SMADS.  

 

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. 

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

 

Atividade desenvolvida se dará através da escuta, observação, 

avaliação coletiva e individual dos participantes; 

 

Promoveremos atividades externas com os usuários, para 

formação de grupos em parceria com outras políticas públicas e 

privadas dentro ou fora do território; 

 

Projeto: Violência, Envelhecimento Saudável, Cidadania – 

Formas de identificação da violência; projetos que levem em 

conta a realidade e as experiências dos usuários, em um 

espaço de construção compartilhada.  

 

Projeto: Trabalho com famílias, visando a conscientização e 

sensibilização para temas da atualidade; 

 

Estimularemos à participação dos usuários nas atividades 

garantindo laicidade e respeito à diversidade religiosa durante 

as atividades desenvolvidas. 

 

Articularemos atividades levando em consideração desejo do 

público atendido, espaços para difusão das produções dos 

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

 

As aquisições dos usuários por atividade desenvolvida se darão 

através da escuta, observação, avaliação coletiva e individual 

dos participantes. 

 

Escuta qualificada dos usuários, caixa de sugestões, 

instrumentais impressos para avaliação de atividades. 

 

 

 

Dimensão:  Recursos Humanos 

 

indicador  Metodologia / Forma de Cumprimento das Metas 

Percentual de 
profissionais 

que 
participaram 
de ao menos 

uma 
capacitação/ 

atualização de 
conhecimento 
no semestre, 
ofertada pela 

OSC, pela 
SMADS ou 

outras 
instituições. 

 

Manteremos o quadro de profissionais de acordo com 

estabelecido pela SMADS, justificando através de supervisão 

técnica e apresentação de instrumentais mensais 

disponibilizados pelo SMADS. 

 

Manteremos a participação em ações formativas desenvolvidas 

pela SAS/CREAS/CRAS/SMADS/ESPASO/OSC. 

 

Manteremos a postura dos profissionais de acordo com os 

objetivos e metas do serviço 

 

O Samaritano manterá capacitações especificas para a 

qualificação dos profissionais nas intervenções e mediação de 

conflitos 

Adequação da 

força de trabalho, 

no semestre, ao 

quadro de 

recursos 

humanos previsto 

na legislação 

concernente à 

tipificação. 

Manteremos o quadro de profissionais de acordo com 

estabelecido pela SMADS, justificando através de supervisão 

técnica e apresentação de instrumentais mensais 

disponibilizados pelo SMADS. 
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Ressaltamos que visando o cumprimento das metas, a seguir elencamos uma 

perspectiva dos procedimentos que serão incorporados ao serviço: 

 

• A organização e o funcionamento das ações socioeducativas do Centro Dia Para 

Idosos iniciarão com as atividades de planejamento, como as principais 

ferramentas utilizadas para estudar as situações, prever limites e possibilidades, 

propor objetivos e definir estratégias.  

• O planejamento será um processo participativo, coletivo, grupal, que considerará 

os atores envolvidos (a equipe de trabalho do serviço, os usuários e suas famílias, 

as vulnerabilidades e potencialidades do território).  

• Visará garantir um padrão de qualidade das ações, de acordo com as diretrizes 

técnicas e operacionais definidas pela SMADS. O CDI em seu planejamento, busca 

atender e possibilitar ao idoso proteção social especial e cuidados pessoais, 

prevenindo a institucionalização e a segregação, com vistas a promover a sua 

inclusão social, por meio do fortalecimento das relações familiares. Que serão 

operacionalizadas por meio das ofertas socioassistenciais de trabalho social e 

trabalho socioeducativo.  

• A oferta de trabalho social será realizada através das seguintes atividades:  

➢ Recepção - o momento de receber, conhecer o espaço, entender o seu 

funcionamento, levando-se em conta a cordialidade, e desenvolvimento de relações de 

respeito, fomentando um espaço com amplo valor afetivo.  

➢ Acolhida e escuta – realizadas pelos profissionais de nível superior; 

consistindo no processo inicial de escuta das necessidades trazidas pelos idosos, bem 

como da oferta de informações sobre as ações do serviço.  

➢ Entrevista e Estudo social – realizado pelos profissionais de nível superior, 

consistindo em coletar dados dos idosos e seus familiares, em interpretar e elaborar 

um posicionamento técnico sobre a situação apresentada. A interpretação da situação 

será construída através da realização de estudo de documentos, entrevistas, visita 

domiciliar e, quando necessário, coleta de informes na comunidade. 

➢ Construção de Plano Individual de Atendimento – PIA 

http://www.ongsamaritano.org.br/
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➢ Orientação e encaminhamentos - realizados pelos profissionais de nível 

superior; consistem na orientação e no direcionamento dos idosos ou de sua família às 

políticas setoriais, serviços socioassistenciais objetivando a promoção do acesso aos 

direitos e a conquista de cidadania. Pressupõem contatos prévios e posteriores do 

técnico com os serviços de forma a possibilitar a efetivação do encaminhamento, 

garantir o retorno da informação e o efetivo atendimento e inclusão do idoso ou algum 

membro de sua família. 

➢ Orientação Sócio familiar  

➢ Realização de Atividades que estimulem e fortaleçam os vínculos 

familiares e intrafamiliares  

➢ Visita Domiciliar a família - realizadas pelos profissionais de nível superior, 

para conhecer a dinâmica da família, intervir nas situações de conflitos, violação de 

direito e demais situações de risco identificadas. A visita é um ponto importante para 

construção do Plano Individual de Atendimento -PIA.  

➢ Referência e contra referência 

➢ Garantir espaço preservado de escuta para os cuidadores familiares em 

suas demandas  

➢ Fortalecimento da função protetiva da família  

➢ Desenvolvimento do Convívio familiar, grupal e social 

➢ Desenvolvimento de ações que visem à diminuição da sobrecarga dos 

familiares nos cuidados permanentes 

➢ Identificação e encaminhamento das famílias que possuam perfil para 

inserção em programas de transferência de renda e para o BPC 

➢ Mobilização da Família para as questões legais, de saúde, de cuidados do 

idoso 

➢ Promover articulação com outras políticas públicas 

➢ Elaboração de relatório e manutenção de prontuários  

• A oferta de Trabalho Socioeducativo propiciará resultados efetivamente 

transformadores ao possibilitar aos idosos a apreensão crítica da realidade e 

construção de seus próprios caminhos para a efetivação de direitos, o que se dá, 

especialmente, através da informação e participação, prevendo a realização de:  

http://www.ongsamaritano.org.br/
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➢ Reunião socioeducativa – ação contínua e sistemática; tem como objetivo 

incentivar o convívio e o fortalecimento de laços de pertencimento, a exposição de 

ideias, a discussão de propostas, a troca de experiências entre os idosos, a 

construção de projetos pessoais e coletivos.  

➢ Eventos/atividades comunitárias – A equipe técnica vai organizar e incentivar 

a participação dos usuários em atividades de caráter coletivo voltadas para a 

dinamização das relações no território, bem como para minimizar as várias formas de 

violência, preconceito e estigmatização do idoso na família e na comunidade. 

Oportunidade também para realizar atividades de caráter intergeracional envolvendo 

familiares e a própria comunidade no Centro Dia do Idoso. Por exemplo: 

Confraternizações (aniversários, dia do idoso, datas comemorativas) - Apresentações 

artísticas (coreografias, jogral, coral, peças teatrais) - Exposições (trabalhos 

produzidos pelos idosos nas oficinas) - Campanhas educativas e preventivas 

(vacinação, prevenção de quedas) - Passeios (parques, museus, centros culturais e 

locais históricos) - Festas temáticas (conforme calendário brasileiro e/ou regional) - 

Excursões (parques, pontos turísticos do município e região) - Jogos Regionais do 

Idoso (participação) - Salão de Beleza (corte de cabelo, manicure) - Biblioteca - 

(organização de acervo através de doações) 

➢ Palestras -  

Ação de exposição oral e/ou audiovisual a respeito de temas específicos, de interesse 

dos idosos, seguida de troca de ideias no grupo. Por exemplo: 

- Envelhecimento ativo e saudável - Sexualidade - Prevenção a diversas formas de 

violação de direitos dos idosos - Mitos e preconceitos sobre a velhice - Estatuto do 

Idoso - Orientação nutricional - Cuidados com a saúde - Temas da atualidade 

➢ Oficinas – compreendidas como encontros previamente organizados, com 

objetivos de curto prazo a serem atingidos com os grupos de idosos, sob a 

condução de oficineiros contratados. Constituem-se em uma ação 

socioeducativa na medida em que contribuem para a construção de novos 

conhecimentos; favorecem o diálogo e o convívio com as diferenças; 

estimulam a capacidade de participação, comunicação, tomada de decisões; 
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estabelecem espaços de difusão de informação e transformação social dos 

sujeitos, trabalhando com potencialidades e dificuldades. Encontros 

previamente organizados, com objetivos de curto prazo, sob a condução de 

oficineiros. Caracteriza-se como atividade que possibilite a construção de 

novos conhecimentos e desenvolvimento de novas habilidades. Por exemplo: 

- Oficinas de produção artística e literária - Oficinas de memória  - Fotografia - 

Artes plásticas (desenho, pintura, escultura, modelagem) - Oficina de trabalhos 

manuais (argila, modelagem, horta) – Oficina de Musicoterapia- Oficina de 

Aeróbica, Oficina de Fisioterapia- Oficina de Coordenação Motora e Equilíbrio. 

Reuniões sistemáticas com os familiares/cuidadores que possibilitem 

interação, 

conhecimento, orientações sobre cuidados com os idosos, prevenção de 

isolamento e fortalecimento de vínculos.  

Todas essas ofertas de trabalho socioeducativo terão resultados, se for 

considerada a disposição do usuário. Portanto:  

“Não se deve inventar ações sem conhecer as necessidades e as demandas de quem 

delas usufruirá (...). A escuta do desejo, a habilitação da palavra e a legitimação da  

vontade não são benefícios outorgados, mas direitos a serem exercidos” (Goldfarb, 

C.D).  

O documento que registrará as atividades do serviço, destinadas aos usuários, às 

famílias, ao conhecimento do território e aos profissionais que compõem o quadro de 

recursos humanos, será o Plano de Atividades. Sua elaboração deverá expressar as 

necessidades e os desejos dos usuários e/ou suas famílias e, ainda, será construída 

coletivamente, a fim de que toda a equipe participe de sua realização.  

A elaboração das atividades para este serviço será: 

• Desenvolvimento de atividades socioeducativas mediante uma grade de 

programação interna e externa (atividades lúdicas, de expressão corporal, de 

memória e técnicas desenvolvidas por equipe multidisciplinar), de acordo com as 

limitações do idoso; 
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• Desenvolvimento de atividades de convívio social, estimulando a participação em 

atividades na rede pública e privada, quando possível, assegurando o direito à 

convivência comunitária;  

• Favorecer o surgimento e desenvolvimento de competências, aptidões, 

capacidades e oportunidades para autonomia;  

• Desenvolvimento de condições para realização de atividades de vida diária, 

independência e autocuidado;  

• Desenvolvimento de atividades que estimulem o fortalecimento dos vínculos 

familiares;  

• Desenvolver ações permanentes com grupos de idosos e grupos de familiares 

esclarecendo sobre os direitos dos idosos;  

• Desenvolver ações de orientação às famílias na tarefa de cuidar e do processo de 

envelhecimento;  

• Acompanhar o deslocamento do idoso para acesso aos serviços básicos tais como: 

bancos, farmácias, conforme necessidades;  

• Desenvolver ações junto às famílias que visem discutir os cuidados com a saúde 

do idoso e do cuidador. 

A grade de atividades semanais do CDI São Francisco de Assis será de doze horas 

nos dias úteis, podendo haver atendimento em período integral ou dividido em turnos 

de seis horas, considerando a necessidade das famílias.  Com as seguintes 

distribuições de atividades:  

• Oficinas;  

• Atividades socioeducativas individuais e em grupo.   

As ações socioeducativas a serem realizadas no CDI Samaritano serão construídas 

a partir de pesquisas da equipe técnica do serviço, das especificidades dos sujeitos 

envolvidos e de sua realidade social e histórica. As atividades, oficinas e a própria 

rotina do atendimento serão construídas a partir dos desejos, curiosidades e 

necessidades dos idosos, da família e da comunidade e terá como objetivo central o 

fortalecimento de vínculos afetivos e solidários e a qualidade de vida na longevidade, 

reconhecendo as potencialidades de todos os envolvidos.  
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6. DETALHAMENTO DA PROPOSTA (Mínimo necessário de detalhamento) 

 
6.1. Público alvo: Pessoas idosas com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, 

prioritariamente beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC-LOAS 

e em situação de pobreza incluídas no Cadastro único para Programas Sociais – 

CadÚnico, com diferentes necessidades e graus de dependência, que não 

tenham condições de permanecerem sozinhas nos domicílios. Também serão 

atendidos seus cuidadores e familiares.  

 

6.2. Informações das instalações a serem utilizadas 
 

Cabe ressaltar que o serviço encontra-se em funcionamento na Rua João Fidelis 

Ribeiro, 36- Vila Buenos Aires- SP em imóvel locado pela OSC com recurso 

repassado pela SMADS. 

 

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 Centro Dia é o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas Famílias, no âmbito da Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, tem o objetivo de prestar atendimento especializado a pessoas com 

deficiência em situação de dependência, seus cuidadores e familiares.  

Está referenciado no rol de serviços da Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, portanto de acordo com as normativas do SUAS - Sistema Único da 

Assistência Social e da PNAS - Política Nacional de Assistência Social.  

O Decreto 1.948/96 regulamentou a Lei 8.842/94, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Idoso e prevê uma série de serviços que devem ser disponibilizados para 

as pessoas idosas, dependendo de suas necessidades. De acordo com o Decreto, há 

duas modalidades de serviços que devem estar à disposição das pessoas idosas, os 

não asilares e os asilares.  

Em consonância com as orientações da ONU e da Constituição Federal de 1988 

que preceituam o direito dos idosos de manter seus vínculos familiares e com a 
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comunidade, as modalidades não asilares devem se constituir prioridade dos serviços 

de forma a preservar os vínculos familiares.  

No art. 4º do decreto acima referido, as modalidades não asilares de 

atendimento foram classificadas em cinco formas, sendo a primeira delas o 

atendimento hospital-dia ou centro dia, constituído de um centro de cuidados diurnos, 

local destinado à permanência do idoso dependente ou que possua deficiência 

temporária e que necessite de assistência médica ou de assistência multiprofissional.     

Ainda citando a lei n°8842/1994 - Política Nacional do Idoso e o Decreto 

n°1948/96, o serviço terá por finalidade assegurar direitos sociais que garantam a 

promoção da autonomia, integração e participação efetiva do idoso na sociedade, de 

modo a exercer a sua cidadania, fortalecimento de vínculos familiares, bem como a 

prevenção de situações de risco pessoal e social.  

Na cidade de São Paulo foi instituído como programa social pela lei 15.809, de 

13 de junho de 2013 e aprovado pelo COMAS – Conselho Municipal de Assistência 

Social – conforme Resolução nº 836, de 29 de julho de 2014.   

O serviço visa também atender as necessidades apresentadas pela “Carta do 

Idoso” elaborada pelo GCMI – Grande Conselho Municipal do Idoso em conjunto com 

os Fóruns do Cidadão Idoso, Interfórum, Movimentos, Entidades e Redes Sociais no 

ano de 2013 e ao plano de metas do governo municipal para o período de 2013/2016.  

  O trabalho será desenvolvido respeitando-se os princípios e diretrizes da 

Política Nacional de Assistência Social e do Estatuto do Idoso, de forma que os 

usuários sejam orientados sobre seus direitos e sobre os recursos oferecidos pelo 

Poder Público, bem como dos critérios de concessão, conforme artigo 4° da Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), do Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

para pessoas idosas, acima de 65 anos e pessoas com deficiência.  

A Prefeitura de São Paulo em seu programa de metas 2013-2016, na meta 68, 

estabelece a implantação de 15 (quinze) Centros Dia para o atendimento da 

população idosa. Na perspectiva de cumprir e ultrapassar essa meta, a SMADS 

estabelece no PLAS 2014-2017 a implantação de 18 (dezoito) serviços Centros Dia, 

uma vez que detém os estudos geoterritoriais da cidade que apontam a dimensão da 

vulnerabilidade da população idosa e a urgência da atenção a esse segmento.  
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  A assistência social como preceituado na LOAS, visa o enfrentamento da 

pobreza, e a garantia dos mínimos sociais. Neste cenário o Centro Dia caracteriza-se 

como um equipamento social destinado a pessoas idosas, prioritariamente os 

beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS em situação de 

dependência.   

Serviço não tipificado no âmbito Nacional/Estadual/Municipal torna-se 

necessário, portanto a discussão e elaboração de Normativa, com a participação do 

poder público e da sociedade civil de forma que o mesmo possa contemplar a oferta 

da proteção conforme preceituado na legislação em vigor. A normatização do serviço 

nos padrões do SUAS fortalecerá no campo do direito do idoso e o Protocolo de 

Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  

O protocolo tem como objetivo a articulação entre a segurança de renda e de 

convívio comunitário, duas das balizas do serviço Centro Dia para idosos.  

O trabalho do Centro Dia será focado no atendimento dos idosos e suas famílias e, 

portanto deverá articular toda a rede de serviços socioassistenciais dos territórios, 

assim como serviços de saúde, de defesa de direitos entre outros.  

Esse trabalho será desenvolvido em parceria com a SAS/ CREAS de forma que 

se referencie o idoso e suas famílias em situação de vulnerabilidade e dependência, 

ao serviço como forma de possibilitar o acesso as políticas públicas e benefícios como 

os Programas de transferência de renda (Bolsa Família, Renda Cidadã) bem como os 

benefícios eventuais.  

 

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

Demanda encaminhada e/ou validada pelo CRAS, CREAS, sistema de garantia 

de direitos. 

 

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

As potencialidades das pessoas idosas são uma base sólida de 
desenvolvimento futuro, permitindo que a sociedade conte cada vez mais com 
suas competências, experiência e sabedoria. (Declaração de Madrid, II 
Assembleia da ONU sobre Envelhecimento, 2002) 
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  Deve-se buscar que os grupos sejam formados de modo a respeitar as 

necessidades dos participantes, e levando em consideração as especificidades de 

cada indivíduo. 

  Os alicerces das atividades desenvolvidas devem ter como foco a questão da 

segurança da vivência familiar ou da segurança do convívio, supondo a não aceitação 

de situações de perda das relações, ou seja, de barreiras criadas por questões 

individuais, grupais, sociais por discriminação ou intolerâncias que se fazem presente 

no campo do convívio humano.  O fortalecimento de vínculos é um fator que tem como 

finalidade do trabalho social, os indicadores de resultado, e que visa combater as 

vulnerabilidades que reduzem as capacidades humanas e colocam os sujeitos na 

condição de demandantes de proteção social. 

A Samaritano São Francisco de Assis tem na sua gênese a centralidade na 

família dos usuários atendidos nos serviços de assistência social. Esta centralidade 

tem por pilar a legislação brasileira que reconhece e preconiza a família enquanto 

estrutura vital, lugar essencial para a humanização e socialização das pessoas.  

  

“Compreende-se como família, uma associação de pessoas que 

escolhe conviver por razões afetivas e assume um compromisso de 

cuidado mútuo e, se houver, com crianças, adolescentes e adultos”. 

Szymanski, Heloisa. Viver em família como experiência de cuidado 

mútuo. Serviço Social & Sociedade. 71. Ano XIII. Especial. 2002.  

  

  A garantia da promoção, da proteção e da defesa do direito dos usuários dos 

serviços socioassistenciais envolve o esforço sistêmico de toda a sociedade. Estes 

esforços precisam convergir para o alinhamento que efetive o reordenamento 

institucional - com o protagonismo das famílias, respeitando-se as suas 

especificidades - as relações comunitárias e as relações do Estado com a Sociedade.  

  A execução dos serviços será orientada pela legislação vigente, pelos Planos, 

Portarias e afins. Os serviços inovadores serão analisados em parceria para se avaliar 

a viabilidade e a inserção no rol de serviços promovidos pela política pública.  

  Diante da experiência da atuação social com a gênese na organização, 

sistematização e formação de lideranças comunitárias, do acúmulo de experiências e 

da escuta dos usuários protagonistas das dezenas de projetos, programas e serviços 
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a ONG opta por desenvolver sua atividade a partir da comunicação dialógica com o 

grupo social atendido: crianças e adolescentes, adultos, idosos, famílias. 

Assim sendo, a metodologia utilizada será a dialógica1 considerando o planejamento 

como um processo contínuo e dinâmico, que apresenta resultados, levando à 

elaboração de planos, programas ou projetos ocasionais, de prazo determinado.  

Segundo Baptista2, nesta metodologia o movimento de reflexão-decisão-ação-reflexão 

que caracteriza o planejamento, vai realizando concomitantemente as seguintes 

aproximações:  

✓ Construção / reconstrução do objeto;  

✓ Estudo da situação;  

✓ Definição de objetivos para a ação;  

✓ Formulação e escolha de alternativas;  

✓ Montagem de planos, programas e/ou projetos;  

✓ Implementação;  

✓ Implantação;  

✓ Controle de execução; 

✓ Avaliação do processo e da ação executada;  

✓ Retomada do processo em um novo patamar.  

 

 
1 “Se o processo educativo se constrói segundo uma proposta de diálogo, não é fora do diálogo que irá se 

encontrar o conteúdo desta educação. O educador que simplesmente elabora e organiza o conteúdo do trabalho 

pedagógico a partir de seu entendimento de mundo, de sua visão de realidade e através disso disserte, deposite 

ideias suas nos educandos, os quais  passam a reproduzir elementos que  não  fazem  parte de seu contexto, e  sim 

do  educador,  acaba  somente  perpetuando um ato de imposição ideológica já constante na sociedade. “Para o 

educador-educando, dialógico,  

 
2 Baptista, Myriam Veras. Planejamento Social: intencionalidade e instrumentação. Editora Veras. 2003.  
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Considerando que a realidade cotidiana dos serviços em execução pela OSC 

Samaritano São Francisco de Assis é dinâmica, é mister que o processo pra 

apreendê-la só é possível por meio de sucessivas aproximações e intervenções.  

Baptista1 afirma que o objeto da intervenção  

Vai se construindo e reconstruindo permanentemente no decorrer de toda 

a ação planejada, em função de suas relações com o contexto que o produziu, 

sendo modificado e modificando-o permanentemente. Nesse processo de 

construção, tendo por objetivo a explicação e a superação dinâmica do objeto, o 

planejador vai aprendendo suas diferentes dimensões e detectando espaços de 

intervenção que irão permitir uma ação mais efetiva sobre a problemática e, a 

partir de sua problematização, sobre as questões que o determinam. São 

referências para esse movimento: a área de interesse (de demanda), suas 

determinações e a dinâmica de sua conjuntura; o âmbito da reconstrução, seus 

limites e possibilidades; a visão de mundo e os estereótipos das pessoas que 

ocupam posições nos sistemas de relações sociais ligados à área de interesse; 

e o conhecimento acumulado e em processo sobre a questão.  

Na prática, a (re) construção do objeto da ação profissional é um processo 

que envolve operacionalização das demandas institucionais, das pressões dos 

usuários e das decisões profissionais. Uma vez que a intervenção e o 

planejamento da ação do profissional se realizaram primordialmente nas 

instituições, é a demanda institucional o ponto de partida e o ponto de referência 

para essa construção e para o planejamento de intervenção. Isso não implica a 

redução da decisão e da ação aos limites institucionais, mas o reconhecimento de 

que essa demanda pode potencializar a abertura de novos espaços para 

enfrentamento concreto da questão a ser trabalhada.  

 

Levando em conta que a estruturação, organização e implementação da rede de 

serviços e ações é parte integrante da metodologia, a seguir é tratado especificamente 

sobre isto.  

   

 
1 Baptista, Myriam Veras. Planejamento Social: intencionalidade e instrumentação. Editora Veras. 2003.  
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Rede de Ações e Serviços  

As ações e serviços que possam integrar uma rede de suporte social para a 

população idosa, tendo como ponto de referência a realidade da região, serão 

organizados como segue.   

  

Rede de Suporte Social   

Diversos aspectos da rede de suporte social, incluindo as mudanças 

qualitativas, os recursos materiais e psicológicos, a influência de comportamentos 

saudáveis - atividades físicas, dieta e socialização - e o suporte social como 

amortecedor de estresse e fator de prevenção da depressão entre idosos. Sugere 

inclusive, que a quantidade de contatos sociais não é o fator protetor mais importante, 

mas sim a sua qualidade que é subjetiva. Outro aspecto destacado é a possibilidade 

de que a percepção das perdas no campo socioeconômico seja compensada pela 

rede social disponível que atualmente não é suficientemente e satisfatória. As 

pesquisas têm evidenciado que os indicadores de relações sociais na velhice 

encontram-se entre os principais determinantes de envelhecimento bem-sucedido. Por 

outro lado, o comprometimento do suporte social pode estar relacionado a sintomas 

depressivos e outros problemas de saúde, muitas vezes relacionados a questões que 

aconteceram ao longo da vida (Batistoni, 2007).   

  

Uma das primeiras ações do Samaritano será convidar representantes das 

diversas Secretarias Municipais e Estaduais que desenvolvem atividades voltadas à 

população idosa, das instituições de ensino superior, de diversos setores da sociedade 

civil organizada e profissionais que atuam na área, com o objetivo de organizar uma 

rede articulada de apoio. A atuação intersetorial terá como um dos objetivos a 

transdisciplinaridade (1), ampliando as possibilidades de uma atuação mais eficaz na 

promoção da qualidade de vida da população idosa.  

  

(1) O conceito de transdiciplinaridade, cuja 

concepção e utilização é extremamente complexo, 

propõe uma abordagem diferenciada sobre o 

conhecimento humano, que ultrapassaria todas as 

disciplinas. Seria o que está ao mesmo tempo 
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entre as diferentes disciplinas sendo um de seus 

imperativos a unidade do conhecimento, que 

propicia a ações inovadoras e renovadoras 

(Brandão, 2004)  

  

Entre essas ações e serviços, destacamos:  

  

➢ Serviços Públicos de Esportes que promove atividades físicas em diferentes 

modalidades: ginástica, voleibol adaptado, hidroginástica, musculação, natação e 

alongamento e em equipamentos esportivos distribuídos na região, com a participação 

anual nos Jogos Municipais e Regionais do Idoso. Mais importante que a competição, 

deve-se estimular a prática de atividades físicas como fator de promoção da saúde e 

bem-estar da população idosa.  

  

➢ Serviços Públicos de Saúde para garantir a atenção à saúde por meio das ações 

rotineiras desenvolvidas por sua rede públicas.  

  

➢ Serviços Públicos de Turismo, para a organização e realização de passeios pela 

cidade, com destaque para os pontos históricos e outros locais de diversão e lazer.   

  

➢ Serviços Públicos de Educação para a oferta de curso voltado para a Educação para 

Jovens e Adultos – EJA, permitindo a muitos idosos a realização de sonho acalentado 

durante anos bem como, a oferta de outros cursos com a realização de diversas 

atividades intergeracionais.   

  

➢ Serviços Públicos de Cultura por meio da oferta de aulas de dança, curso de Tai Chi 

Chuan, oficina de teatro e cinema, coral, atividades musicais semanais, envolvendo a 

participação de seresteiros, reúnem idosos e suas famílias e propiciam o encontro de 

velhos amigos e o estabelecimento de novas amizades, além de promover a inclusão 

digital de idosos, com turmas de diferentes níveis de aprofundamento, bem como, a 

cultura popular regional.  
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➢ O papel das Universidades localizadas na região também será acoplado à rede com 

vistas a disponibilizar os programas da Universidade Aberta à Terceira Idade, 

apoiando com diversas ações, com ênfase em projetos de extensão, vinculados ao 

Departamento de Educação Física entre outros.  

  

➢ Além das ações e serviços oferecidos pelo setor público, diversas outras entidades 

privadas desenvolvem atividades voltadas à população idosa.   

Com isso, verificamos a existência, organização e disponibilização de um conjunto 

diversificado de opções de serviços públicos e privados, que pode contribuir para dar 

significado a essa nova etapa da vida, incluindo a possibilidade de realização de 

novos projetos e de dedicação a atividades adiadas durante o período laboral, 

resultando numa rede estruturada de suporte social.  

Contudo, de forma complementar à metodologia acima descrita, e para alcançar os 

objetivos aqui propostos, e em acordo ao que está proposto pela Política Nacional de 

Assistência Social, a OSC Samaritano utilizará também a Metodologia Participativa 

onde está destacado a DEMOCRACIA e o PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO como um 

caminho importante para o fortalecimento da função protetiva das famílias e sua 

emancipação social.  

Usaremos da metodologia participativa, criada por Paulo Freire, a qual detalharemos a 

seguir,    

                                                                “a Pedagogia da problematização foi                                                                           

pensada inicialmente por Paulo Freire para o uso na 

educação popular. Segundo o autor, considerando 

os anseios e a leitura de mundo dos educandos, é 

possível construir alternativas para o que se está 

vivendo. Por acarretar essa mensagem, a 

pedagogia problematizadora, embora pensada para 

a educação, é empregada em outros contextos, por 

meio de adaptações, tais como a saúde, a 

assistência social, entre outros.” (MDS, 2012, 89)  
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Essa metodologia apoia-se, sobretudo, na possibilidade da transformação da realidade 

social e no reconhecimento da capacidade de mudança das pessoas e dos grupos 

sociais e destaca como ferramentas importantes o diálogo e a convivência. O diálogo 

entendido como fala e também como escuta, enfatizando que é preciso aprender a 

ouvir o outro e a respeitar a sua fala.  

“A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, 

nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras verdadeiras, 

com que os homens transformam o mundo. Existir, 

humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 

pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 

pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Não é no 

silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 

trabalho, na ação reflexão.” (Paulo Freire, 2005, p. 90)  

Em síntese, a Metodologia Participativa apoia-se nos seguintes princípios teóricos de 

construção do conhecimento:  

a) no usuário como sujeito de direitos, que expressa desejos e vontades e é produtor 

de conhecimento;  

b) na horizontalidade do processo educativo, baseada no “diálogo” entre diversos 

atores sociais;  

c) na equidade, considerando que as pessoas necessitam de níveis de atenção 

diversificados e, portanto, carecem de diferentes recursos técnicos, profissionais e 

institucionais;  

d) na construção de conhecimentos e compreensões sobre a realidade social, em vez 

da mera “transmissão” do conhecimento científico;  

e) que o ser humano é por natureza um “ser inacabado”, pois está em constante 

processo de criação e recriação; portanto, as intervenções sociais são processuais.  

Em qualquer plano, a dosagem metodológica é fundamental. Teoria e vivência devem 

estar alternadas, proporcionando a mudança de clima, favorecendo a produtividade do 

grupo e a manutenção da motivação.  
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Definido o método, devemos definir as estratégias que usaremos, ou seja, as 

atividades, os critérios de organização, tipos de intervenção, materiais e recursos 

utilizados, mas, sobretudo devemos ter coerência entre o método e as estratégias 

empregadas, que devem sempre privilegiar e ressaltar a participação dos usuários e 

suas famílias. 

6.5.1 Da  Configuração do Serviço 

A metodologia para a execução das atividades deverá considerar ainda, a 

seguinte configuração do serviço: 

6.5.1.1.  Provisões Institucionais, Físicas e Materiais  

• Fornecimento de Alimentação/refeição; 

• Sala(s) de atendimento individualizado;  

• Sala(s) de atividades coletivas e comunitárias; 

• Sala para descanso; 

• Instalações sanitárias; 

• Cozinha, despensa e refeitório;  

• Sala para administração;  

• Almoxarifado;   

• Lavanderia;  

• Área externa; 

• Espaço para guarda de pertences;  

• Iluminação e ventilação adequadas;  

• Limpeza e conservação do espaço;  

• Acessibilidade em todos os ambientes;  

• Banco de dados de seus usuários e da rede de serviços do território; 

•  Computador com configuração que comporte acessos a sistemas de dados e 

provedor de internet de banda larga;  

• Materiais necessários ao desenvolvimento do serviço. 

6.5.1.2. Trabalho Social   

• Recepção;  

• Acolhida e escuta;  
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• Entrevista e estudo social;  

• Construção de Plano Individual de Atendimento – PIA;  

• Orientação e encaminhamentos;  

• Orientação sociofamiliar;  

• Realização de atividades que estimulem e fortaleçam os vínculos familiares e 

intrafamiliares;  

• Visita domiciliar a família;  

• Referência e contrarreferência;  

• Garantir espaço preservado de escuta para os cuidadores familiares em suas 

demandas;  

• Fortalecimento da função protetiva da família;  

• Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;  

• Desenvolvimento de ações que visem à diminuição da sobrecarga dos familiares 

nos cuidados permanentes;   

• Identificação e encaminhamento das famílias que possuam perfil para inserção 

em programas de transferência de renda e para o BPC;  

• Mobilização da família para as questões legais, de saúde, de cuidados do idoso;  

• Promover articulação com outras políticas públicas;   

• Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários. 

 

6.5.1.3 Trabalho Socioeducativo  

 

• Desenvolvimento de atividades socioeducativas mediante uma grade de 

programação interna e externa (atividades lúdicas, de expressão corporal, de memória 

e técnicas desenvolvidas por equipe multidisciplinar), de acordo com as limitações do 

idoso; 

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

atividades na rede pública e privada, quando possível, assegurando o direito à 

convivência comunitária;  

• Favorecer o surgimento e desenvolvimento de competências, aptidões, 

capacidades e oportunidades para autonomia;  
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• Desenvolvimento de condições para realização de atividades de vida diária, 

independência e autocuidado;  

• Desenvolvimento de atividades que estimulem o fortalecimento dos vínculos 

familiares;   

• Desenvolver ações permanentes com grupos de idosos e grupos de familiares 

esclarecendo sobre os direitos dos idosos;  

• Desenvolver ações de orientação às famílias na tarefa de cuidar e do processo 

de envelhecimento;   

• Acompanhar o deslocamento do idoso para acesso aos serviços básicos tais 

como: bancos, farmácias, conforme necessidades;  

• Desenvolver ações junto às famílias que visem discutir os cuidados com a saúde 

do idoso e do cuidador. 

 

6.5.1.4 Aquisições dos Usuários 

 

• Ter acesso a ambiente acolhedor em condições de dignidade favorecedor da 

expressão e do diálogo;   

• Ter sua Identidade, integridade e história de vida preservadas; 

• Ter atendimento de suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades; 

• Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares 

e comunitários; 

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

em princípios éticos de justiça e cidadania;  

• Ter a possibilidade de construir projetos pessoais e sociais e desenvolver 

autoestima;   

• Ter acesso a serviços do sistema de proteção social, a demais serviços públicos, a 

benefícios sociais e a programas de transferência de renda;   

• Ter acesso a documentação pessoal;  

• Ter acessos e direitos socioassistenciais;  

• Ter reduzida a sobrecarga dos cuidadores/familiares no cuidado contínuo com o 

idoso; 
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• Ter reparados ou minimizados os danos por vivência de violências e abusos;  

• Ter acesso a experiências para relacionar-se e conviver em grupo;  

• Ter atendimento profissional de apoio e orientação;  

• Ter desenvolvido capacidades para o autocuidado. 

 

6.6. Forma de monitoramento e avaliação dos resultados 
 

O monitoramento é instrumento importante na gestão dos serviços, já que a 

partir deste podemos acompanhar o desenvolvimento das ações e reorientar as 

mesmas quando necessário, no sentido da consecução das metas estabelecidas para 

o serviço em tela.   

Serão criados instrumentais para o controle e acompanhamento das ações 

diárias de forma que gerados relatórios, esses dados alimentem as planilhas do poder 

publico (SMADS) e sejam inseridos no sistema SISA Sistema de Informação de 

Atendimento, como forma de permitir a avaliação por parte do Estado da efetivação da 

Politica Publica através do serviço prestado.  

A sistematização dos dados deve levar em conta os aspectos objetivos e 

subjetivos dos mesmos. Entende-se por aspectos objetivos aqueles ligados as metas 

estabelecidas e seu alcance ou não. Já os aspectos subjetivos estão ligados aos 

usuários do centro dia, são as demandas trazidas pelos idosos, bem como os fatores 

observados pelo corpo de funcionários no que se refere a como o trabalho contribui na 

alteração da qualidade de vida dos idosos, nas relações familiares, no fortalecimento 

dos vínculos familiares.  

Serão criados instrumentais para monitorar as atividades diárias dos idosos, de 

forma que esses dados sejam insumos ao planejamento procurando oportunizar 

atividades, oficinas que respondam as necessidades detectadas e ou para 

potencializar talentos e aprendizados.  

Alguns registros como quedas, evolução dos padrões nutricionais, coordenação 

motora, independência ou não na execução de atividades da vida diária e formas de 

violência física e psicológica são aspectos imprescindíveis na observação e analise 

cabendo ao profissional observá-los ininterruptamente.  
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O acompanhamento individualizado permite que o processo de evolução do 

idoso frente aos cuidados seja observado e que a parceria com a família seja 

estabelecida na medida em que se instale uma corresponsabilidade Centro Dia e 

família.   

O processo de monitoramento será sistematizado através de reuniões da 

equipe multidisciplinar da seguinte forma:  

  

1. Avaliação das atividades socioeducativas realizadas pelo cuidador  

2. Reuniões sistemáticas da equipe multidisciplinar de discussão e relatoria 

dos casos atendidos  

3. Reuniões periódicas com a equipe de cuidadores para determinar linhas de 

atuação, trabalhando os indicadores de qualidade e quantidade.  

4. Reunião mensal com os familiares, os profissionais e os usuários do Centro 

Dia.  

5. Reuniões de fomento da rede de serviços para discutir avanços e 

retrocessos na parceria e no desenvolvimento do trabalho  

6. Supervisão técnica do CRAS/CREAS a equipe de profissionais do centro 

dia.  

7. Reuniões semestrais de avaliação dos resultados e metas.   

Elencamos abaixo, uma perspectiva dos procedimentos que serão incorporados 

ao serviço.  

  

ROTINAS E PROCEDIMENTOS – CENTRO DIA  

  

            A acolhida diária da pessoa idosa na unidade é de responsabilidade do 

cuidador, momento em que se realizará uma checagem das condições físicas e/ou 

receberá informações do familiar sobre essas condições. Quando forem identificadas 

ou apontadas por pessoa da família alterações de suas condições físicas, o cuidador 

deverá registrar as mesmas no Diário de Campo*¹ e comunicar imediatamente a 

gerencia e/ou equipe técnica.  
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           É de responsabilidade da equipe técnica, a abertura de prontuário do usuário 

do serviço, documento que será composto pela ficha de inscrição, cópia de 

documentos pessoais dos idosos, registro dos encaminhamentos e das visitas 

domiciliares realizadas, do plano individual de acompanhamento, da frequência ao 

serviço e demais relatórios da equipe técnica.    

Cabe a equipe técnica promover o acesso as políticas públicas, aos direitos 

socioassistenciais, a bens de serviço público e ao convívio comunitário.  

Todas as atividades desenvolvidas no Centro Dia deverão ser registradas para 

compor um relatório mensal. Este registro deverá conter o tipo e o número de 

atividades realizadas (reunião socioeducativa, evento comunitário, oficina, palestra, 

encaminhamentos, visitas domiciliares, entre outros). Também deverão ser registrados 

o número de idosos atendidos, o ingresso e o desligamento, relatando os respectivos 

motivos.  

OBSERVAÇÕES GERAIS DE ROTINA  

  

Qualquer alteração na medicação da pessoa idosa deverá ser registrada no 

Diário de Campo, devendo o familiar ou o próprio usuário entregar cópia do receituário 

que será anexada no livro de Medicamento.   

Nenhum medicamento poderá ser ministrado ao idoso sem que haja receituário 

datado e com carimbo e assinatura do médico.  

           Nos casos em que os responsáveis pelo serviço tiverem que prestar socorro a 

um dos idosos, deverão estar de posse do prontuário, instrumento técnico que 

facilitará o atendimento.  

            

DAS ATIVIDADES DIÁRIAS: 

  

É função do profissional de enfermagem medir diariamente a pressão arterial 

dos idosos e registrar no Diário de Campo e em caso de alteração deverá comunicar a 

equipe técnica que realizara contato com a família;  

Compete ao cuidador registrar o horário de entrada da pessoa idosa assim 

como a saída no Diário de Campo.  
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É de competência do cuidador, acompanhar as refeições ofertadas, uma vez 

que, por se tratar de pessoa idosa poderá apresentar dificuldades de deglutição ou 

engasgos. Essas intercorrências deverão ser registradas no Diário de Campo e 

comunicadas à equipe técnica, mais especificamente ao profissional Terapeuta 

Ocupacional (TO), que promoverá ações especificas para a manutenção da atividade 

de vida diária.  

É função do cuidador, promover a oferta de hidratação diária e o banho de sol 

pela manhã.  

No decorrer das atividades os cuidadores deverão ter maior atenção 

considerando que com o deslocamento aumenta-se a possibilidade de quedas.   

  

*¹ Diário de Campo: Documento interno do serviço confeccionado em livro ata 

específico onde devera constar a descrição de todas as ocorrências do dia com o 

idoso, bem como as informações de seus familiares. Seu preenchimento será 

realizado por todos os profissionais da equipe. Será de responsabilidade da equipe 

técnica a leitura diária deste documento assim como a passagem das  ocorrências 

para o Caderno de Recado    

*² para os familiares.   

Exemplos de ocorrências: 

a. Realizar o controle da pressão arterial e anotar no campo específico;  

b. Registrar mudança de medicação;  

c. Anotar o horário de entrada de cada idoso;  

d. Registrar qualquer alteração de humor;  

e. Continência urinária;  

f. Falta de apetite;  

g. Efeitos colaterais decorrentes de novo medicamento introduzido em sua 

rotina; 

h. Registrar todas as ocorrências que forem pontuadas como fora do 

comportamento apresentado pelo idoso ate aquela data normal. 

Caderno de Recados: Documento de uso interno e externo do serviço. Deverá ser 

preenchido pela equipe técnica e familiar. Tem por objetivo estabelecer 
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comunicação entre o serviço e os familiares da pessoa idosa sobre as ocorrências 

que envolvem a promoção da qualidade de vida da mesma.  

 

Observamos ainda, que todo o processo de monitoramento e avaliação considerará os 

indicadores de metas e respectivos parâmetros para aferição de seu cumprimento 

descritos no item 4 desta proposta. Tendo como forma de monitoramento e avaliação 

dos resultados os instrumentais de SMADS, ex: DEMES, DEAFIN, Plano Semestral e 

Relatório conforme as regras do Marco Regulatório (MROSC). 

 

6.7. Demonstração de metodologia do trabalho social com famílias 
 

 A relação da equipe técnica, principalmente do técnico de referência, com os 

Idosos e seu família/cuidador, estará fundamentada no estabelecimento de vínculos 

de confiança e proximidade, que podem ampliar o conhecimento sobre esse idoso e 

seu contexto familiar e comunitário. 

Neste sentido, o perfil da equipe técnica é fundamental para garantir a qualidade 

e a efetividade do Centro Dia. Durante o acompanhamento o Técnico fará análise da 

dinâmica familiar, observando como são vivenciadas questões relacionadas à 

identidade de gênero; à sexualidade; à religião; à cor/raça ou à etnia; à condição 

socioeconômica e aos conflitos intergeracionais.  

A contextualização das relações familiares irá contribuir para o melhor 

planejamento das intervenções técnicas, uma vez que considerada essa 

complexidade, o técnico terá mais recursos para contribuir para a superação das 

vulnerabilidades diagnosticadas. Estudos de caso, visitas domiciliares, oficinas 

temáticas familiares, reuniões informativas, atendimento individual e em grupos 

pequenos, entre outras estratégias metodológicas serão os métodos utilizados para 

orientar o trabalho dos técnicos com as famílias, na perspectiva de envolvê-las no 

processo socioeducativo e contribuir para o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. 

6.8. Demonstração de conhecimento e capacidade de articulação com serviços 
da rede socioassistencial local e políticas públicas setoriais, no âmbito 
territorial 
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 Articulação com o CRAS/CREAS e Rede Intersetorial – Os processos de 

articulação partem do princípio da intersetorialidade e complementaridade entre os 

serviços das diversas políticas e são indispensáveis para promover melhoria da 

qualidade de vida da população. Por ser um dos pontos mais relevantes para o 

processo de acompanhamento dos idosos e suas famílias, já que possibilita o 

atendimento integral às demandas apresentadas.  

 Este eixo exige o estabelecimento e a manutenção de contatos, acordos e 

construção de fluxos de comunicação com atores das diversas políticas intersetoriais, 

e atividades que demonstrem de que modo o serviço será referenciado ao CREAS e 

como será feita a articulação com as redes socioassistencial e intersetorial do 

território.  

 Estabelecer interlocução permanente com serviços da rede socioassistencial e 

intersetorial, por meio da divulgação do CDI, da participação de fóruns; campanhas 

relacionadas ao Idoso e atividades comunitárias realizadas no território.  

 A Profª Drª Aldaíza Sposati reforça que é fundamental conhecer o território para 

se entender a sua dinâmica:   

Analisar o território, nessa perspectiva, implica um esforço para realizar a 
apreensão das relações sociais recolocadas em seu contexto espaço-temporal 
e sóciohistórico. Neste sentido, trabalhar a categoria território significa, ao 
mesmo tempo, reconhecer sua particularidade e suas possibilidades de 
conexão. Outra analogia pode, aqui, ser realizada:  a identidade de cada um é 
resultante de um processo relacional, pois a identificação da individualidade 
decorre da conexão com os outros. Assim, é pela realização de conexões que 
ocorre o reconhecimento da particularidade da identidade. (Fonte: Território e 
gestão de políticas sociais. DOI: 10.5433/1679-4842.2013v16n1p5) 
 

A OSC Samaritano São Francisco de Assis reconhece a importância da 

articulação em rede para o trabalho com a população em situação de vulnerabilidade 

social, pois é através da interlocução com diversos serviços, diferentes políticas e 

órgãos de defesa de direitos que o idoso será atendido na sua totalidade. A Entidade 

participa de redes, encontros locais, municipais e nacionais a fim de consolidar sua 

atuação no âmbito da Assistência Social de forma a integrar as diversas políticas 

públicas para a promoção dos direitos da pessoa idosa. O trabalho em rede além de 

aumentar a capilaridade das ações propicia a troca de experiências entre os atores 

institucionais que são os potencializados do acumulo de experiências no território.  
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Segue abaixo relação das parcerias firmadas pela Organização:  

✓ Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.  

✓ Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo 

✓ Secretaria Estadual da Justiça e Defesa da Cidadania;  

✓ Secretaria Estadual da Saúde / SP – Programa DST/AIDS;  

✓ Secretaria Estadual da Segurança Pública / SP;  

✓ Consorcio Intermunicipal do ABC;  

✓ Subprefeitura da Mooca/SP; 

✓ Universidade de São Paulo – USP LESTE – Área de Gerontologia; 

✓ Centro de Referência Fidelis Ribeiro;  

✓ Coordenadoria Municipal de Saúde da Região Leste;  

✓ FUMCAD – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente do Município de São 

Paulo;  

✓ Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo;  

✓ Igreja Metodista Belém;  

✓ Pastoral do Menor do Estado de São Paulo;  

✓ Rotary Clube da Vila Carrão/SP;  

✓ Fórum Regional do Idoso de Ermelino Matarazzo; 

✓ Inter fórum do Idoso da Zona Leste; 

✓ Rede Solidária Árvore Azul; 

✓ Lions Sororidade Social; 

✓ FUNDAFRESP 

Através das parcerias com o setor público, privado e entidades religiosas e outras, 

proporciona a melhoria do serviço prestado aos idosos e familiares alcançando maior 

visibilidade para o tema do envelhecimento no território, multiplicando a participação e 
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interesse dos idosos em fóruns, debates, conferências e atividades que estimulem o 

protagonismo dos idosos, mobilizando a sociedade e comunidade local através de 

moções/abaixo assinado, reuniões com o território (UBS,GCM, Bombeiro, Policia 

Militar, Secretaria de transportes entre outras), impactando no ganho de autonomia e 

potencialidades de forma ativa e participativa. 

Importante ressaltar que a OSC já dispõe de serviço parcerizado com SMADS no 

território, o que se caracteriza como um facilitador de articulação com parceiros já 

existentes e captação de futuras parcerias. 

 

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: 
 

 

Qtde.  

Carga  

 Função  Formação  

Horária  

Valor unitário 

(R$)  

Valor Total 

(R$)  

1  Gerente de Serviço I  
40hrs. 

semanais  
Nível Superior  5.307,18 5.307,18 

1  Auxiliar Administrativo  
40hrs. 

semanais  
Nível Médio  1.681,58 1.681,58 

1  
Técnico (Assistente 

Social)  

30hrs. 

semanais  
Nível Superior  3.071,96 3.071,96 

1  Técnico (Psicólogo)  
40hrs. 

semanais  
Nível Superior  3.071,96 3.071,96 

1  
Técnico (Terapeuta 

Ocupacional)  

30hrs. 

semanais  
Nível Superior  3.071,96 3.071,96 

1  Técnico (Enfermeiro)  
40hrs. 

semanais  
Nível Superior  3.071,96 3.071,96 

1  Técnico (Nutricionista)  
20hrs. 

semanais  
Nível Superior  1.535,99 1.535,99 

10  Cuidadores  
40hrs. 

semanais  
Nível Médio  1.765,68 17.656,80 

1  Cozinheiro  
40hrs. 

semanais  

Ensino 

Fundamental  
1.503,24 1.503,24 

2  
Ag. Operacional 

(cozinha)  

40hrs. 

semanais  

Ensino 

Fundamental  
1.228,28 2456,56 

2  
Ag. Operacional 

(limpeza)  

40hrs. 

semanais  

Ensino 

Fundamental  
1.228,28 2456,56 

22  SUBTOTAL   44.885,72 
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6.9.1. especificar no quadro de recursos humanos a formação de cada  
profissional, bem como, a carga horária, habilidades, atribuições e 

competências 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

 

   Apresenta-se abaixo a operacionalização do serviço, indicando a distribuição 

dos profissionais. Consideramos que o quadro abaixo apenas é um indicativo de 

organização e distribuição dos profissionais para o funcionamento do serviço. 

 

  Destaca-se que a distribuição dos profissionais (horários) será alterada 

mediante as necessidades dos usuários e conforme discussão com o(a) Gestor(a) da 

parceria garantindo o pleno funcionamento do serviço. 

 

  Planejamento das atividades dos profissionais da equipe – Este eixo 

explicitará as ações de organização das atividades a serem desenvolvidas pelos 

técnicos e pelos oficineiros; o estabelecimento de rotinas de trabalho que garantam a 

troca de informações entre os profissionais, a definição de responsabilidades e 

competências em todas as atividades planejadas.  

Estabelecerá ainda a promoção de momentos coletivos de reflexão e troca de 

experiência no grupo, planejamento de treinamento para novos funcionários, com 

anuência do técnico do(a) Gestor(a) da Parceria 

Realizar reunião mensal com a equipe para discussão e aprofundamento sobre temas 

pertinentes ao aprimoramento profissional e desenvolvimento do serviço, com o apoio 

do técnico do CREAS supervisor do serviço;  

 

 DESCRIÇÃO DE CARGOS: 

 

GERENTE DE SERVIÇO I:  

  

 Responsável pelas compras do serviço (alimentação, limpeza e material 

pedagógico) e manutenção do local;  
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 Acompanhar as atividades diárias do serviço: acolhida dos idosos, atividades 

socioeducativas, refeições, horários e funcionários;  

 Participar de reuniões, capacitações e outras discussões promovidas pela 

organização, SMADS, SAS, CREAS e CRAS, sistema de garantia de direitos e 

rede socioassistencial;  

 Conhecer a rede do território e articular ações;  

 Esclarecer e publicizar à comunidade sobre o Centro-Dia, seu horário, 

funcionamento e formas de acesso;  

 Responsável pelo acompanhamento da prestação de contas junto à SAS;  

 Coordenar reuniões com a equipe técnica multiprofissional; 

 Selecionar novos profissionais, em parceria com o supervisor técnico do serviço;  

 Garantir que o direito dos usuários seja respeitado;  

 Planejar, junto à equipe, as atividades a serem executadas no serviço;   

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO:  

  

 Realizar a parte administrativa do serviço, escalas e organização dos funcionários.  

 Atuar diretamente com o Gerente de Serviços I na administração do serviço;  

 

TÉCNICO - ENFERMEIRO:  

  

 Elaborar, executar e avaliar os planos assistenciais de saúde dos idosos;  

 Controlar e supervisionar a administração das medicações prescritas aos idosos;  

 Realizar a referência e contra referência com a rede de saúde nos diferentes níveis 

de atenção à saúde visando o atendimento às demandas específicas apresentadas 

pelo idoso;  

 Elaborar a Notificação de Quedas como medida de prevenção e controle 

sistemático de danos que possam ser causados aos idosos;  

 Desenvolver atividades de educação sanitária aos idosos, cuidadores e familiares 

visando à melhoria de saúde dos mesmos;  

 Desenvolver atividades de assistência integral à saúde individual do idoso, 

considerando a fragilidade e peculiaridades desta faixa etária; 

 Orientar os cuidadores e familiares quanto à prevenção de acidentes e quedas;  

 Orientar a equipe de trabalho quanto à segurança do trabalho, prevenção de 

acidentes e questões de saúde coletiva;  

 Participar de reuniões com equipe técnica multiprofissional;  
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TÉCNICO - NUTRICIONISTA:  

  

 Sistematizar o atendimento em nutrição, definindo protocolos de procedimentos 

relativos ao tratamento dietético;  

 Elaborar a prescrição dietética, com base nas diretrizes do diagnóstico;  

 Prescrever suplementos nutricionais, bem como alimentos para fins especiais, em 

conformidade com a legislação vigente, quando necessários à complementação da 

dieta;  

 Planejar, desenvolver e avaliar programa de educação nutricional para os idosos e 

familiares/responsáveis;  

 Orientar e monitorar os procedimentos de preparo, manipulação, armazenamento, 

conservação e administração das refeições, considerando os hábitos e condições 

sociais da família, de modo a garantir a qualidade higiênico-sanitária e o aporte 

nutricional da alimentação;  

 Elaborar o cardápio diário das refeições de acordo com a necessidade de cada 

idoso segundo o diagnóstico médico respeitando o esquema alimentar proposto 

por SMADS;  

 Orientar e monitorar os profissionais da cozinha;  

 Orientar os cuidadores e auxiliares de cuidadores quanto ao auxílio do idoso na 

sua alimentação;  

Participar de reuniões, capacitações e outras discussões promovidas pela 

organização, SMADS;  

 Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários;  

 Participar de reuniões com equipe técnica multiprofissional;  

  

TÉCNICO – PSICÓLOGO  

  

 Realizar entrevistas individuais e com familiares;  

 Realizar acolhida e escuta individual;  

 Construir o Plano Individual de Atendimento – PIA com o usuário e equipe 

multiprofissional;  

 Manter contatos com os familiares sempre que necessário, com periodicidade 

mínima mensal;  

 Planejar e realizar grupos socioeducativos e lúdicos com os idosos;  

 Promover  ações  relacionadas  à  saúde,  autocuidado, 

 motivação  e acompanhamento do tratamento;  

 Realizar grupos de escuta e orientação aos familiares;  

 Realizar ou promover grupos de Orientação e Sensibilização aos profissionais 

cuidadores (as);  

 Realizar visitas domiciliares, quando necessário;  

 Orientar os cuidadores (as);  

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
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 Participar de reuniões, capacitações e outras discussões promovidas pela 

organização, SMADS, SAS, CREAS e CRAS;  

 Participar de reuniões com equipe técnica multiprofissional;  

 Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários.  

  

 

 

TÉCNICO - ASSISTENTE SOCIAL:  

  

 Realizar entrevistas individuais e com familiares;  

 Realizar acolhida e escuta individual;  

 Construir o Plano Individual de Atendimento – PIA com o usuário e equipe 

multiprofissional;  

 Manter contatos com os familiares com periodicidade mínima mensal e sempre que 

necessário;   

 Realizar ou promover aos cuidadores e familiares orientações sobre questões 

legais envolvendo os direitos dos idosos;  

 Participar de reuniões com equipe técnica multiprofissional;  

 Participar e estimular a participação dos usuários e familiares em Conselhos, 

Fóruns e outros espaços de discussão da política pública para o idoso;  

 Realizar visitas domiciliares, quando necessário;  

 Articular com outros atores do território ações de fortalecimento às famílias 

atendidas;  

 Encaminhar os idosos, familiares e/ou cuidadores para os recursos do território 

objetivando o acesso aos programas e serviços da rede socioassistencial e demais 

políticas públicas, sempre em articulação com o CRAS e o CREAS;  

 Encaminhamento das famílias para a inserção no CadÚnico, visando à inclusão em 

benefícios e programas de transferências de renda;  

Participar de reuniões, capacitações e outras discussões promovidas pela 

organização, pela SMADS, SAS, CREAS e CRAS;  

 Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários.  

  

 

TÉCNICO - TERAPEUTA OCUPACIONAL:  

  

 Realizar entrevista com o idoso e seus familiares para conhecimento de sua rotina;  

 Realizar avaliações individuais a fim de propor atividades de acordo com as 

necessidades do idoso;  

 Construir o Plano Individual de Atendimento – PIA com o usuário e equipe 

multiprofissional;  

http://www.ongsamaritano.org.br/
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 Realizar atividades que estimulem as funções cognitivas e sensoriais dos idosos;  

Propor atividades que estimulem a realização de atividades de vida diária (AVD’S) 

e atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD´S);  

 Orientar os cuidadores e/ou familiares no estímulo de atividades ao idoso no 

domicílio;  

 Monitorar a evolução funcional do idoso através de registros, técnicas e 

acompanhamentos individuais;  

 Participar de reuniões, capacitações e outras discussões promovidas pela 

organização, pela SMADS, SAS, CREAS e CRAS;  

 Participar de reuniões com equipe técnica multiprofissional.  

 

 

CUIDADOR (A) SOCIAL  

  

 Prevenir situações de Riscos, tais como: Vulnerabilidade física, emocional, 

cognitiva, familiar e social;  

 Acompanhar e auxiliar o idoso nas visitas ao Supermercado, ao Banco e em todas 

as atividades externas que o idoso necessite de ajuda;  

 Realizar atividades que envolvam estimulação/recreação/lazer com o idoso, 

supervisionado pela equipe multiprofissional;  

 Auxiliar o idoso a realizar a sua higiene pessoal diariamente;  

 Saber administrar conflitos e impasses referentes ao idoso e no geral;  

 Desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária e 

instrumentais de autonomia e participação social dos usuários, a partir de 

diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e 

coletivas;  

 Desenvolver atividades para o acolhimento, proteção integral e promoção de 

autonomia e autoestima dos usuários;  

 Atuar na recepção dos usuários possibilitando uma ambiência acolhedora;  

 Identificar as necessidades e demandas dos usuários;  

 Apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária;  

 Apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas;  

 Desenvolver atividades recreativas e lúdicas;  

 Potencializar a convivência familiar e comunitária;  

 Estabelecer e, ou potencializar vínculos entre os usuários, profissionais e 

familiares;  

 Contribuir para a melhoria da atenção prestada aos membros das famílias em 

situação de dependência;  

 Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação 

de processos, fluxos de trabalho e resultado.  

http://www.ongsamaritano.org.br/
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 Participar de reuniões, capacitações e outras discussões promovidas pela 

organização, pela SMADS, SAS, CREAS e CRAS;  

 

COZINHEIRO (A):  

  

 Organizar e controlar todas as ações pertinentes à elaboração das refeições;  

 Distribuir as tarefas referentes ao pré preparo e preparo das refeições entre seus 

auxiliares;  

 Realizar a preparação das refeições segundo o cardápio estabelecido pela 

Nutricionista, respeitando as necessidades de cada idoso;  

 Conhecer os métodos de cozimento e padrões de qualidade dos alimentos e suas 

preparações;  

 Trabalhar adequadamente com os materiais e os equipamentos, mantendo-os 

sempre em boas condições de uso;  

 Manter a organização, controle, higiene e limpeza da cozinha e dependências em 

geral;  

 Orientar o agente operacional nas atividades relacionadas às refeições e cozinha;  

 Participar de reuniões, capacitações e outras discussões promovidas pela 

organização, pela SMADS, SAS, CREAS e CRAS;  

 Participar de reuniões com equipe técnica multiprofissional.  

  

AGENTE OPERACIONAL – COZINHA  

  

 Auxiliar o cozinheiro na elaboração do cardápio do dia;  

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

 Executar e manter a higiene, limpeza e arrumação dos ambientes relacionados à 

cozinha tais como, refeitório e despensa entre outros;  

 Trabalhar adequadamente com os materiais e os equipamentos e mantendo-os 

sempre em boas condições de uso;  

 Participar de reuniões com equipe técnica multiprofissional, quando necessário;  

 Participar de capacitações promovidas pela organização por SMADS.  

  

AGENTE OPERACIONAL – LIMPEZA  

  

 Executar serviços de higienização, limpeza, arrumação e manutenção, zelando pelo 

espaço físico do serviço;  

 Participar de reuniões com equipe técnica multiprofissional, quando necessário;  

Participar de capacitações promovidas pela organização por SMADS.  

  

  

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
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HORAS OFICINAS  

  

Profissionais autônomos para realização de diversas atividades culturais, de lazer 

e de recreação com os idosos. Os profissionais serão contratados de acordo com as 

demandas identificadas pelos idosos atendidos e pela equipe técnica de trabalho em 

parceria com a supervisão técnica do serviço.  

Quantidade: 88 horas oficinas mensais - conforme cronograma – realizadas 

diariamente, sendo 02 (duas) horas no período da manhã e 02 (duas) horas no período 

da tarde.  

 

 

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

  O quadro abaixo demonstra a operacionalização do serviço, indicando a 

distribuição dos profissionais. Deve-se levar em consideração que trata-se apenas de 

um indicativo de organização e distribuição dos profissionais para o funcionamento do 

serviço. 

Podendo ser alterado de acordo com avaliação da equipe de trabalho do CDI e do(a)  

Gestor(a) da Parceria. 

 

Qtde.  Cargo  
Horário de 

Trabalho  

Período de 

Trabalho/Folgas  

1 
Gerente de 

Serviço II 

Das 08:00 às 17:00 

De segunda a 

sexta-feira 

Obs.: horário 

padrão, mas poderá 

realizar outros  

horários  para  o  

devido 

acompanhamento 

das atividades. 

1 
Técnico - 

Assistente Social 
Das 07:00 às 13:00 

De segunda a 

sexta-feira 

1 
Técnico – 

Psicólogo  
Das 11:00 às 19:00 

De segunda a 

sexta-feira 

1 
Técnico – 

Enfermeiro  
Das 07:00 às 16:00 

De segunda a 

sexta-feira 

1 

Técnico – 

Terapeuta 

Ocupacional  

Das 13:00 às 19:00 
De segunda a 

sexta-feira 

1 
Técnico – 

Nutricionista  
Das 08:00 às 12:00 

De segunda a 

sexta-feira 
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6.9.3. especificar a utilização das horas técnicas, quando for o caso 
 

 

As horas técnicas são destinadas a capacitação e supervisão dos recursos 

humanos do Centro Dia e serão realizadas por profissionais especializados nas áreas de 

competência.  

Quantidade: 12 horas técnicas (mensais) 

   As horas técnicas serão utilizadas de acordo com as demandas diagnosticadas 

previamente pela equipe de trabalho e/ou Gestor de Parceria. O Samaritano assume o 

compromisso de sempre apresentar o projeto de utilização das horas técnicas, com as 

temáticas e objetivos, para aprovação e ponderações do CREAS, na figura do Gestor de 

Parceria.  

 

7. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA 
 

 

1 
Auxiliar 

Administrativo 
Das 08:00 às 17:00 

De segunda a 

sexta-feira 

5 Cuidador  Das 07:00 às 16:00 
De segunda a 

sexta-feira 

5 Cuidador  Das 11:00 às 19:00 
De segunda a 

sexta-feira 

1 
Auxiliar 

Administrativo 
Das 09:00 às 18:00 

De segunda a 

sexta-feira 

1 Cozinheiro Das 07:00 às 16:00 
De segunda a 

sexta-feira 

1 
Agente Operacional 

(Cozinha) 
Das 07:00 às 16:00 

De segunda a 

sexta-feira 

1 
Agente Operacional 

(Cozinha)  
Das 11:00 às 19:00 

De segunda a 

sexta-feira 

1 
Agente Operacional 

(Limpeza)  
Das 07:00 às 16:00 

De segunda a 

sexta-feira 

1 
Agente Operacional 

(Limpeza)  
Das 11:00 às 19:00 

De segunda a 

sexta-feira 

 Horas Oficinas  88 horas  

A ser organizada 

de acordo com 

as demandas do 

Serviço.  
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7.1. Descrição de receitas expressa pelo valor do convênio (De acordo com o 
valor informado no INSTRUMENTAL PARA INSTALAÇÃO  

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD 

  

SAS ERMELINO MATARAZZO 

NOME DA OSC SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

NOME FANTASIA CDI SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

TIPOLOGIA CENTRO DIA PARA IDOSOS 

EDITAL 269/SMADS/2020 

Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO   

Nº TERMO DE COLABORAÇÃO   

  

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL X   

OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL     

OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS     

  

RECEITAS 

  

VALOR MENSAL DE REPASSE 95.269,92 

VALOR DE IPTU                 364,59   

VALOR DE ALUGUEL 5.787,60 

TOTAL DO REPASSE MENSAL  101.422,11 

  

CONTRAPARTIDAS 

TIPO VALOR 

Valor de Contrapartida em BENS 17.851,86 

Valor de Contrapartida em SERVIÇOS 1.300,00 

Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS 0,00  

  
 
 
  

DESPESAS 

  

  MROSC   

ITENS DE DESPESAS (LDO) CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO TOTAL 

Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados 77.308,12 0,00 77.308,12 

Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) 17.281,39 1.045,00 18.326,39 

VALOR MENSAL 94.589,51 1.045,00 95.634,51 

Aluguel de imóvel 5.787,60 0,00 5.787,60 

TOTAL MENSAL DE DESPESA 100.377,11 1.045,00 101.422,11 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Previsão das Despesas por Custos 

  

C
U

ST
O

S 
D

IR
ET

O
S 

CODIGO DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA VALOR ESTIMADO 

RE 1.1 RECURSOS HUMANOS 44.885,72 

RE 1.3 ENCARGOS RELATIVOS RECURSOS HUMANOS 16.517,95 

RE 1.2 HORAS OFICINA  (88 HORAS)  5.280,00 

OD 2.1 HORAS TÉCNICAS  (12 HORAS)  1.379,58 

OD 2.3 ALIMENTAÇÃO     6.076,47 

OD 2.4 MATERIAL PEDAGOGICO     541,15 

OD 
2.14 MATERIAL DE ESCRITORIO 
E EXPEDIENTE      

100,00 

OD 2.15 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA   1.400,00 

OD 2.7 LOCAÇÃO DE VEICULOS  5.500,00 

OD 2.9 LAVANDERIA  100,00 

OD 
2.20 DESPESAS COM CONCESSIONARIAS DE 
SERVIÇOS, TAIS COMO ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, 
INTERNET, TELEVISÃO A CABO  

1.619,60 

OD 2.19 IPTU  364,59 

OD 2.17 MANUTENÇAO E REFORMA DO IMOVEL   200,00 

 AL 3.1 ALUGUEL  5.787,60 

Obsevações: 

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

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

  
  

C
U

ST
O

S 

IN
D

IR
ET

O
S 

CODIGO DESCREVER OS ITENS  VALOR ESTIMADO 

OD 2.3 CONTABILIDADE 1.045,00 

      

      

      

Obsevações: 

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

2 - DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa 
xx/SMADS/2018. 
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CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos 

CARGO (Descrever individualmente) TURNO CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO 

(1)GERENTE DE SERVIÇO DIURNO 40H 5.307,18 

(1)TÉCNICO ASSISTENTE SOCIAL DIURNO 30H 3.071,96 

(1)TÉCNICO PSICÓLOGO DIURNO 40H 3.071,96 

(1)TÉCNICO TERAPEUTA OCUPACIONAL DIURNO 30H 3.071,96 

(1)TÉCNICO ENFERMEIRO  DIURNO 40H 3.071,96 

(1)TÉCNICO NUTRICIONISTA DIURNO 20H 1.535,99 

(1)CUIDADOR  DIURNO  40H 1.765,68 

(1)CUIDADOR  DIURNO  40H 1.765,68 

(1)CUIDADOR  DIURNO  40H 1.765,68 

(1)CUIDADOR  DIURNO  40H 1.765,68 

(1)CUIDADOR  DIURNO  40H 1.765,68 

(1)CUIDADOR  DIURNO  40H 1.765,68 

(1)CUIDADOR  DIURNO  40H 1.765,68 

(1)CUIDADOR  DIURNO  40H 1.765,68 

(1)CUIDADOR  DIURNO  40H 1.765,68 

(1)CUIDADOR  DIURNO  40H 1.765,68 

(1)AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO 40H 1.681,58 

(1)COZINHEIRO DIURNO 40H 1.503,24 

(1)AGENTE OPERACIONAL (COZINHA) DIURNO 40H 1.228,28 

(1)AGENTE OPERACIONAL (COZINHA) DIURNO 40H 1.228,28 

(1)AGENTE OPERACIONAL (LIMPEZA) DIURNO 40H 1.228,28 

(1)AGENTE OPERACIONAL (LIMPEZA) DIURNO 40H 1.228,28 

TOTAL 44.885,72 

  
 
  

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

DESCRIÇÃO VALOR 

    1.4 VALE TRANSPORTE     942,60 

  

  

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado 

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ALÍQUOTA VALOR PROVISIONADO 

1.5 FUNDO PROVISIONADO 21,57 9.681,85 

Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento. 
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7.2. DE PARCERIA POR TERMO DE COLABORAÇÃO) 

 

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

IPTU, quando for caso: O valor do repasse mensal nessa parceria perfaz a quantia de 

R$ 101.422,11. 

 
7.2.2. Valor Anual ou do período (valor mensal x quantidade de meses no 
exercício):  
O valor anual da parceria está disposto na planilha abaixo 
 

CONTRAPARTIDAS 

TIPO DESCRIÇÃO VALOR 

B   POLTRONA RECLINAVEL EM COURINO 6 2.400,00  

B   SOFA COURINO 3 LUGARES 3  900,00 

B   TV LED 50 POLEGADAS SANSUNG SMART 1 2.800,00  

B   COLCHONETE 9  116,10 

B   ESPELHO PAREDE 3  2.097,00 

B MESA DE PLASTICO 5 210,00 

B CADEIRA DE PLASTICO 24 645,60 

B MACA PARA TROCA DE FRALDA 1 150,00 

B APARELHO DE SOM 1 150,00 

B COMPUTADOR COMPLETO 5 3.000,00 

B IMPRESSORA 2 2.200,00 

B BUFFET SELF SERVICE 1 950,00 

B PALLETES DE PLASTICO 12 59,76 

B CAIXA PLASTICA GRANDE 6 299,40 

B SUPORTE DE TALHERES COM TAMPA 6 210,00 

B COLCHAO DE SOLTEIRO 1 200,00 

B RELOGIO DE PONTO 1 899,00 

B QUADRO DE AVISO 1 565,00 

S SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.300,00 

 TOTAL 19.151,86 

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

      

Data: 17/02/2021   

 

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: 

CECILIA STRINGHINI 

Nº do RG: 15.934.896-1   Nº do CPF: 064.372.588-10 

Assinatura: 
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Repasse Valor 

4º R$ 101.422,11 

5º R$ 101.422,11 

6º R$ 101.422,11 

7º R$ 101.422,11 

8º R$ 101.422,11 

9º R$ 101.422,11 

10º R$ 101.422,11 

11º R$ 101.422,11 

12º R$ 101.422,11 

TOTAL ANUAL R$ 912.798,99 
  

 
 
7.2.3.  Valor Total da Parceria (valor mensal x 60 meses ou quantidade de meses 
se inferior a 60): O valor total da parceria perfaz a quantia de R$ 6.085.326,60 
distribuídos em 60 prestações mensais. 
 
 
 
7.3. Descrição de despesas dos custos diretos e indiretos (conforme modelo a seguir) 

 

 

7.3. Descrição das despesas que serão rateadas.  

 

A OSC não fará rateio de despesas neste projeto. 

 

8. OPÇÃO POR VERBA DE IMPLANTAÇÃO (nos termos dos artigos 
104 a 108 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, com redação 
alterada pela IN 01/SMADS/2019 

 

 
8.1. (  X   ) não solicitarei verba de implantação : Serviço em Funcionamento 
8.2. ( ) solicitarei verba de implantação no valor estimado de:  
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9. CONTRAPARTIDAS 

  

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

  

SAS ERMELINO MATARAZZO 

TIPOLOGIA CENTRO DIA PARA IDOSOS 

NOME FANTASIA CDI SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

EDITAL 269/SMADS/2020 

Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO   

Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS   

Nº TERMO DE COLABORAÇÃO   

  

Contrapartida de Bens 

Descrição de cada item 
Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

  POLTRONA RECLINAVEL EM COURINO 6     6 400,00  R$        2.400,00  

  SOFA COURINO 3 LUGARES 3     3 300,00  R$           900,00  

  TV LED 50 POLEGADAS SANSUNG SMART 1     1 2.800,00  R$        2.800,00  

  COLCHONETE 9     9 12,90  R$           116,10  

  ESPELHO PAREDE 3     3 699,00  R$        2.097,00  

MESA DE PLASTICO 5     5 42,00  R$           210,00  

CADEIRA DE PLASTICO 24     24 26,90  R$           645,60  

MACA PARA TROCA DE FRALDA 1     1 150,00  R$           150,00  

APARELHO DE SOM 1     1 150,00  R$           150,00  

COMPUTADOR COMPLETO 5     5 600,00  R$        3.000,00  

IMPRESSORA 2     2 1.100,00  R$        2.200,00  

BUFFET SELF SERVICE 1     1 950,00  R$           950,00  

PALLETES DE PLASTICO 12     12 4,98  R$             59,76  

CAIXA PLASTICA GRANDE 6     6 49,90  R$           299,40  

SUPORTE DE TALHERES COM TAMPA 6     6 35,00  R$           210,00  

COLCHAO DE SOLTEIRO 1     1 200,00  R$           200,00  

RELOGIO DE PONTO 1     1 899,00  R$           899,00  

QUADRO DE AVISO 1     1 565,00  R$           565,00  

TOTAL 88 8985  R$    17.851,86  

  

Contrapartida de Serviços 

Descrição de cada item 
Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO     1 1.300,00 1.300,00 

TOTAL 1 1300 1300 
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Contrapartida de Valores    

Finalidade Valor Frequência   

        

        

        

        

TOTAL 0     

 
Data   17/02/2021   

 
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: 

CECILIA STRINGHINI 

Nº do RG:  15.934.896-1     Nº do CPF: 064.372.588-10  

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 se aplica  
10.1.2. Contrapartidas em bens (indicar o mês):  
10.1.3. Contrapartidas em Serviços (indicar o mês): 
10.1.4. Contrapartidas em Recursos Financeiros (indicar o mês): Não se aplica 

 

 

 

 

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

 

 

11. INDICADORES DE AVALIAÇÃO 
 

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

com redação alterada pela IN 01/SMADS/2019, cuja redação dos art 115 e 117 

seguem abaixo e do art 116 encontra-se reproduzida no item 4 desse plano. 

 

Art. 115 – A execução das parcerias celebradas nos termos desta Instrução Normativa 

será avaliada por indicadores qualitativos de metas e resultados esperados com relação 

à execução do objeto da parceria. 

§ 1º - Os indicadores serão avaliados de acordo com um sistema de classificação em 

quatro parâmetros, quais sejam: 

 

 

PARCELAS VALOR DO 

REPASSE 

CONTAPARTIDAS 

EM RECURSOS 

FINANCEIROS 

CONTRAPARTIDAS 

EM SERVIÇOS 

CONTRAPARTIDAS 

EM BENS 

4ª. R$ 101.422,11  R$ 1.300,00 R$ 17.851,86 

5ª. R$ 101.422,11  R$ 1.300,00  

6ª. R$ 101.422,11  R$ 1.300,00  

7ª. R$ 101.422,11  R$ 1.300,00  

8ª. R$ 101.422,11  R$ 1.300,00  

9ª. R$ 101.422,11  R$ 1.300,00  

10ª. R$ 101.422,11  R$ 1.300,00  

11ª. R$ 101.422,11  R$ 1.300,00  

12ª. R$ 101.422,11  R$ 1.300,00  

TOTAL     R$ 912.798,99  R$ 11.700,00 R$ 17.851,86 
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a) INSUFICIENTE; 

b) INSATISFATÓRIO; 

c) SUFICIENTE; 

d) SUPERIOR. 

 

§ 2º - Para o caso das tipificações de serviços cujas características não são passíveis de 

serem avaliadas por um determinado indicador, adotar-se-á a alternativa NÃO SE 

APLICA. 

Art. 117 – O indicador sintético da parceria corresponderá ao percentual resultante da 

somatória dos pontos atribuídos para cada indicador aplicável ao serviço, dividida pela 

somatória dos pontos máximos dos indicadores aplicáveis e multiplicado por 100 (cem), 

e será classificado em quatro parâmetros que subsidiará a manifestação final com 

relação à execução do objeto da parceria: 

• INSUFICIENTE: 0 a 30%; 

• INSATISFATÓRIO: 31% a 60%; 

• SUFICIENTE: 61% a 90%; 

• SUPERIOR: 91% a 100%. 

§ 1º – 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. 
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§ 2º - A aferição dos resultados “INSATISFATÓRIO” ou “INSUFICIENTE”, em qualquer 

dos indicadores, demandarão Plano de Providências Específico do Indicador a ser 

aplicada pelo Gestor da Parceria à OSC parceira. 

§ 3º - A obtenção de resultado “INSATISFATÓRIO” no indicador sintético da parceria de 

que trata o caput deste artigo, por duas prestações de contas parciais consecutivas ou 

quatro intercaladas no período de vigência da parceria, acarretará à SAS a adoção das 

medidas cabíveis para rescisão do Termo de Colaboração, com fundamento no artigo 

60, I, desta Instrução Normativa, observando o procedimento disposto no artigo 114 da 

mesma norma, dispensada a aplicação de Plano de Providência Geral. 

Este serviço tipificado é regido pela seguinte legislação específica:  

Manual Prático de Alimentação Saudável – Orientações Técnicas para a elaboração de 

uma alimentação adequada e segura aos usuários dos serviços conveniados.  

Resolução COMAS – SP nº 836 de 29 de Julho de 2014 – Dispõe sobre a aprovação do 

serviço Centro Dia para Idoso.  

Portaria SMADS nº 65 de 27 de Dezembro de 2016 – Altera as Portarias SMADS nº 46 e 

47/2010 para incluir entre os serviços socioassistenciais tipificados do município o 

serviço de Centro Dia para Idosos. 

São Paulo, 09 de março de 2021. 

 

 

_________________________________ 

CECÍLIA STRINGHINI 

PRESIDENTE 

SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

 


