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PLANO DE TRABALHO 

MEDIDA SÓCIO EDUCATIVAS EM  MEIO ABERTO 

 

EDITAL Nº 061/SMADS/2017 

PROCESSO Nº 6024.2017/0002644-2 

 
  

1 – DADOS DO SERVIÇO 
 
1.1. Tipo de Serviço: Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto 

1.2. Modalidade: xxxxxx 

1.3. Capacidade de Atendimento: 

        1.3.1. Nº total de vagas: 90 vagas 

        1.3.2. Turnos: xxxxx 

        1.3.3. Nº de vagas por turno: xxxxx 

        1.3.4. Nº de vagas por gênero: xxxxx 

1.4.  Local de instalação do serviço: Distrito Tatuapé 

1.5. Área de Abrangência: Regional – Prefeitura Regional Mooca 

1.6. Bem Imóvel: Locado pela OSC Samaritano São Francisco de Assis 

1.7. Forma de Pagamento de concessionárias (água/luz): valor pago com recursos 

do Repasse 

1.8. Valor mensal do custeio do serviço:  

        1.8.1. Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: R$ 52.469,59 

        1.8.2. Valor para aluguel e IPTU: R$ 4.000,00 ou outro valor para aluguel no 

limite das legislações vigentes mais IPTU e de acordo com disponibilidade 

orçamentária da SMADS. 

        1.8.3. Valor da verba de implantação: R$ 5.000,00 
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2 – IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE  

 

2.1. Nome da OSC: Samaritano São Francisco de Assis    

2.2. CNPJ: 02.627.820/0001-33  

2.3. Endereço completo: Rua Azevedo Soares, nº 2.406  – Tatuapé –  

2.4. CEP: 03322-002  

2.5. Telefones.: (11) 4323-6008 e (11) 2225-2761 

2.6. E-mail: sfassis@terra.com.br / cecstringhini@gmail.com 

2.7. Site: www.ongsamaritano.org.br 

2.8. Nome da Presidente da OSC: Cecília Stringhini 

 2.8.1. CPF: 064.372.588-10 

 2.8.2. RG/Órgão Emissor:  

 2.8.3. Endereço Completo: Rua Azevedo Soares, 2.406 - CEP : 03322-002 – 

Fone/fax : (11)4323-6008 - Tatuapé 

  

3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA 

 
No ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90), encontramos as 
deiretrizes para a aplicação de medida sócio educativa, conforme segue, nos seguintes 
artigos: 

Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou 
contravenção penal. 

Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às 
medidas previstas nesta Lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do 
adolescente à data do fato. 

Art. 105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas 
previstas no art. 101. 

Capítulo dos Direitos Individuais: 

Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante 
de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária 
competente. 
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Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela 
sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. 

Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra 
recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à 
família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. 

Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a 
possibilidade de liberação imediata. 

Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo 
máximo de quarenta e cinco dias. 

Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios 
suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da 
medida. 

Art. 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido a 
identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para 
efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. 

Capítulo das Garantias Processuais: 

Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido 
processo legal. 

Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias: 

I - pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação 
ou meio equivalente; 

II - igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e 
testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa; 

III - defesa técnica por advogado; 

IV - assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei; 

V - direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente; 

VI - direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase 
do procedimento. 

Capítulo das Medidas Sócio-Educativas: 
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Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá 
aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 

I - advertência; 

II - obrigação de reparar o dano; 

III - prestação de serviços à comunidade; 

IV - liberdade assistida; 

V - inserção em regime de semi-liberdade; 

VI - internação em estabelecimento educacional; 

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de 
cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 

§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de 
trabalho forçado. 

§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 
tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. 

Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 
pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da 
infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127. 

Ao Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, cabem as medidas de 
Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), que se 
caracterizam da seguinte forma: 
 
Prestação de Serviços à Comunidade, determinadas judicialmente. em O Serviço de 
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade Assistida e Prestação de 
Serviços à Comunidade, se caracteriza da seguinte forma:  
 
Prestação de serviços à comunidade (art. 117 - ECA), que consiste no cumprimento de 
tarefas gratuitas de interesse geral em entidades assistenciais, hospitais, escolas ou 
instituições afins. A medida deve ser aplicada durante uma jornada máxima de oito 
horas semanais, em horário que não prejudique a frequência à escola ou o turno de 
trabalho, não podendo ultrapassar seis meses.  
 
Liberdade assistida (art. 118 - ECA), medida a ser adotada sempre que se afigurar a 
necessidade de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Um orientador 
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acompanha o adolescente por um prazo mínimo de seis meses. A LA será fixada pelo 
prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou 
substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o Defensor.  

Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade 
competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros: 

I - promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação 
e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e 
assistência social; 

II - supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar do adolescente, 
promovendo, inclusive, sua matrícula; 

III - diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção 
no mercado de trabalho; 

IV - apresentar relatório do caso. 

O adolescente deve ser reconhecido como sujeito de direitos em todo o cenário, apesar 
da exclusão que muitas vezes, o permeia.  Enquanto ele for visto apenas como um 
problema ou o problema, será excluído da possibilidade de canalizar construtivamente 
suas energias como agente de transformação pessoal e social. 
 
O Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto  é um serviço  referenciado ao 
Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS e tem por 
finalidade prover atenção socioassistencial e o acompanhamento aos adolescentes e 
jovens de ambos os sexos em cumprimento de medidas socioeducativas em meio 
aberto, de Liberdade Assistida e/ou Meio Aberto deve: 
 
●  contribuir para o acesso a direitos e a resignificação de valores na vida pessoal e 

social de adolescentes e jovens. 
 Possibilitar o acesso às políticas públicas, especialmente à educação formal e saúde 
 Possibilitar a inserção no programa de transferência de renda 
 Criar condições para a construção de projeto de vida que vise a ruptura do 

adolescente com a prática de ato infracional; 
 Estabelecer contratos com o adolescente e o jovem sobre as possibilidades e limites 

do trabalho a ser estabelecido e normas que regulem o período de cumprimento da 
medida socioeducativa.  

 Fortalecer a convivência familiar e comunitária;  
 Desenvolver vivências que favoreçam a autoconfiança e a capacidade de reflexão 

sobre as possibilidades de construção de autonomia; 
 Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo informacional e 

cultural e o desenvolvimento de habilidades e talentos, no próprio serviço ou da rede 
socioassistencial; 
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 Avaliar sistematicamente o percurso do adolescente e do jovem após o cumprimento 
da medida 

 
A lei 8.069/90 ECA apresenta diretrizes que propõem a operacionalização de um 
atendimento direto que contemple a dimensão socioeducativa da medida, bem como a 
responsabilidade que os adolescentes nelas inseridos devem assumir.   

 
Território é um conceito chave nesse trabalho, pois ao nos referirmos ao mesmo, 
estamos referenciando algo mais complexo do que uma delimitação geográfica. É 
importante compreender os territórios como vivos: lugares que ganham sentido pelo 
habitar de seus moradores.  
  
A apropriação do território diz respeito ao aspecto interventivo realizado pelos homens, 
criando e recriando significados em torno dessa apropriação cotidiana. Nesse sentido, 
utilizasse também o termo territorialidade, como uma maneira singular de se apropriar, 
fazer uso da terra, do território. (KOGA, 2003, p. 38). Complementando, Dirce Koga 
afirma: “Dessa forma, a territorialidade se faz pelos significados e ressignificações que 
os sujeitos vão construindo em torno de suas experiências de vida em dado território”. 
(2003, p.38). Sua constituição torna-se complexa à medida que se considera a história 
de seus personagens, a própria história local, os relatos de superação e as formas 
como se dão as relações no mesmo.  

  
A Entidade Samaritano possui parcerias importantes dentro e fora do município, 
convênios com outros entes federados e com a própria municipalidade.   
 
Ferramentas importantes serão acessadas na construção e apropriação do saber em 
relação ao território como o - Atlas Socioasssistencial da Cidade de São Paulo, o Mapa 
da inclusão/ Exclusão da Cidade de São Paulo e dados dos institutos SEADE, IBGE, 
FIPE entre outros e todas as fontes disponíveis na contemporaneidade no que diz 
respeito a mídia e internet.  É importante destacar que esse movimento será constante 
uma vez que como já citado o conceito de território só se ressignifica com o apropriar 
de seus moradores a partir do momento em que o pensamos juntamente com aqueles 
atores que dele se utilizam.  

 
  Dessa forma entendemos que a rede de referência e contra referência já estabelecida 

e publicizada pela Política de Assistência nos territórios citados será o patamar inicial 
para as ações de encaminhamento, referência e contra referência de forma a garantir 
o acesso aos serviços ofertados no campo das políticas de Saúde, Educação e outras, 
dado a intersetorialidade já estabelecida pela municipalidade.  

 
    Cada encaminhamento, cada visita, cada cadastro de serviço vai gerar uma referência 

e a contra referência dar-se-á na medida em que promovida a integração entre os dois 
serviços se possa oferecer ações de atendimento e qualidade e, portanto na garantia 
dos princípios de integralidade, equidade e universalidade.   
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Território de atuação 

 

 

A seguir, a descrição dos Distritos: 

 Tatuapé  

O Tatuapé é um distrito da Subprefeitura da Mooca, na Zona Leste do município de 
São Paulo, no Brasil. Compreende uma área de 8,2 km². Originou-se por tradição 
industrial, gerando inicialmente, pouca ocupação residencial, que foi formada 
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posteriormente pelos operários destas indústrias, pertencentes a famílias de baixa 
renda. Com o desenvolvimento do distrito, os galpões industriais foram desativados, 
cedendo espaço a grandes edifícios e condomínios residenciais. 
 

 Mooca  

A Mooca é um tradicional distrito de classe média e classe média alta da Zona Leste 
da cidade de São Paulo, no Brasil. Pertence ao Centro expandido de São Paulo e à 
Subprefeitura da Mooca.  Têm uma área de 7,7 km². Também foi um bairro de origem 
industrial em São Paulo, ocupado por muitos galpões de estrutura fabril, que deram 
lugar a grandes áreas de comércio, edifícios luxuosos e empreendimentos privados. 
Enfrenta atualmente problemas de inadequação de parte de sua estrutura urbana a 
novos usos, bem como à substituição de perfis populacionais à eventual expulsão das 
populações de rendas mais baixas, com conflitos em 2006/2007 entre movimentos de 
moradia e população mais privilegiada economicamente. 
 

 Brás 
 
Brás é um distrito situado na região centro-leste da cidade brasileira de São Paulo, a 
leste do chamado centro histórico da capital paulista. São Paulo, a leste do chamado 
centro histórico da capital paulista. Compreende uma área de 3,5 km². Foi um bairro de 
referência da comunidade italiana, com predomínio de indústrias e madeireiras. Aos 
poucos foi modificando seu perfil, ao acolhimento de nordestinos. Atualmente concentra 
além das comunidades anteriores, grandes concentrações de coreanos, paraguaios e 
bolivianos; sendo o distrito reconhecido pelo comércio de vestuário e confecções de 
vestimentas. 
 

 Pari 
É um distrito situado na região central da cidade brasileira de São Paulo, a nordeste do 
chamado Centro Histórico da Capital. É um distrito relativamente pequeno, com 
2,75 km².  Trata-se de um dos menores distritos da Capital, abrangendo o bairro 
do Canindé, onde se situa o estádio da Associação Portuguesa de Desportos e 
o Shopping D. É o menor distrito da capital, que comporta prédios baixos em razão de 
ser um bairro plano quase que em sua totalidade. É predominante por casas, áreas 
comerciais, galpões e garagens de ônibus. Alguns galpões são atualmente utilizados 
para comercialização, como o da “Feirinha da Madrugada” que atende às pessoas no 
comércio de vestuário popular. 
 

 Água Rasa 
É um distrito da cidade de São Paulo, que pertence tanto ao chamado Centro 
Expandido, na parte a oeste da Avenida Salim Farah Maluf, quanto à Área 4 (Leste), a 
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leste da mesma via. Tem 6,9 km² de superfície. É o bairro mais antigo do distrito, se 
originando como uma extensão da Mooca. Possui áreas residenciais, com casas 
amplas e antigas; entretanto, boa parte é constituída de região comercial. O bairro conta 
ainda, com grande número de galpões e antigas indústrias desativadas.  
 

 Belém 
É um Distrito localizado no Centro/Leste da cidade de São Paulo, a leste/nordeste do 
chamado centro histórico da capital. Apesar de sua posição geográfica, pertence 
à Região Administrativa Sudeste da capital, visto que o distrito integra a Subprefeitura 
da Mooca. Tem uma superfície de 6 km². É um bairro de tradição marcante para a 
cidade de São Paulo, devido a ter sido o primeiro a possuir uma vila de operários no 
Brasil, origem da industrialização paulista com fábricas de tecido e vidros. Além da área 
comercial possui vasta extensão residencial, casas amplas e antigas que cedem 
espaço além de áreas comerciais a residências familiares; sendo por vezes, casarões 
divididos em cômodos ocupados por várias famílias.  
 
No Plano Decenal Municipal de Atendimento Socioeducativo, encontramos referências 
do território que compõem a Subprefeitura Mooca, que comporta os distritos acima 
descritos. A Fundação SEADE, com base no índice Paulista de Vulnerabilidade Social 
de 2010 e nos dados do censo do IBGE 2010, aponta a expansão da cidade rumo a 
periferia, com alta taxa de crescimento da população em comunidades. Agrega-se a 
isso, a violência como um problema social nas condições de vida urbana da Cidade de 
São Paulo. Segundo o Mapa da Violencia 2012, houve um crescente no número de 
assassinatos no país, correspondendo um aumento de 259% no período de 30 anos 
(1980 – 2010). 
 
A Subprefeitura Mooca apresentou as maiores taxas de mortalidade em geral, por mil 
habitante, em 2012. 
 
Em 2014, na Subprefeitura Mooca, havia um total de 23.826 adolescentes. A média de 
adolescentes inseridos em MSE/MA foi de 151,92, ou seja, um percentual de 0,64. 
Entre 2012/2014, a Subprefeitura Mooca apresentou um aumento de 
adolescentes/jovens em medida de PSC (16%). Dados como estes nos permitem 
verificar em que territórios estão localizados os demandatários da política de execução 
de medidas de LA e de PSC. Portanto, o reconhecimento do território no campo das 
políticas públicas vem sendo considerado uma abordagem fundamental para dar 
suporte à institucionalização dos programas e serviços. 
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4 – DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E PARAMETROS PARA A 
AFERIÇÃO DE SEU CUMPRIMENTO 

 

O Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade Assistida e 
Prestação de Serviços à Comunidade ora proposto, tem como metas: 

 Meta: 90% ou mais de adolescentes e jovens que cumpriram 
integralmente a Medida Socioeducativa (MSE) durante trimestre.  

 

 Meta: 100% de adolescentes (até 18 anos) inseridos no ensino regular 
durante o trimestre.  

 

 Meta: 100% de famílias que possuam perfil encaminhadas para inclusão 
em Programas de Transferência de Renda – PTR durante o trimestre.  

 

Para as metas serem atingidas serão levadas em conta as dimensões: 

I - Dimensão Organização e Funcionamento – Espaço Físico: essa dimensão 
compõe: ambiente organizado e acolhedor; acessibilidade; espaço físico; manutenção; 
alimentação; preservação e guarda dos materiais; comunicação visual; e social.  
 
Para esta dimensão serão considerados os seguintes parâmetros para aferição: 
a) de 0 a 4 pontos é INSATISFATÓRIO;  
b) de 5 a 9 pontos é SAFISTATÓRIO COM RESSALVA;  
c) de 10 a 16 pontos é SATISFATÓRIO. 
 
II - Dimensão Organização e Funcionamento – Gestão dos Recursos Financeiros: 
essa dimensão compõe: acompanhamento das propostas de flexibilização; 
compatibilidade dos elementos de despesa e quantidades, justificativa de gastos 
imprevistos ou fora do padrão, grau de organização das informações administrativas e 
financeiras.  

Para esta dimensão serão considerados os seguintes parâmetros para aferição: 
a) de 0 a 1 pontos é INSATISFATÓRIO;  
b) de 2 a 4 pontos é SAFISTATÓRIO COM RESSALVA;  
c) de 5 a 7 pontos é SATISFATÓRIO.  
 
III - Dimensão Organização e Funcionamento – Gestão Administrativa: 
essa dimensão compõe: quadro de profissionais; participação em ações formativas; 
abrangência da supervisão in loco; horário de funcionamento; posturas dos 
profissionais; fluxos de informação dos usuários; estimulo à participação em espaços 
de controle social ou defesa de direitos.  
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Para esta dimensão serão considerados os seguintes parâmetros para aferição: 
a) de 0 a 14 pontos é INSATISFATÓRIO;  
b) de 15 a 28 pontos é SAFISTATÓRIO COM RESSALVA;  
c) de 29 a 42 pontos é SATISFATÓRIO.  
 
IV - Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-
Operativa – Trabalho com Usuários: 

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

Para esta dimensão serão considerados os seguintes parâmetros para aferição: 
a) de 0 a 48 pontos é INSATISFATÓRIO;  
b) de 49 a 95 pontos é SAFISTATÓRIO COM RESSALVA;  
c) de 96 a 142 pontos é SATISFATÓRIO.  
 

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

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

Para esta dimensão serão considerados os seguintes parâmetros para aferição: 
a) de 0 a 36 pontos é INSATISFATÓRIO; 
b) de 37 a 72 pontos é SAFISTATÓRIO COM RESSALVA; 
c) de 73 a 108 pontos é SATISFATÓRIO.  
 



 
 

12  
(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 

  
  
  
  

  

12  

 

VI - Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-
Operativa – Trabalho com Território: 

essa dimensão compõe: participação nas atividades do território; Mapeamento dos 
recursos acionados no mês/semestre no território; Articulação com outros serviços 
socioassistenciais, especificando quais e os objetivos; Articulação com outros serviços 
de outras políticas, especificando quais e os objetivos; Articulação para realização de 
eventos comunitários, passeios ou atividades externas com usuários/famílias. 

Para esta dimensão serão considerados os seguintes parâmetros para aferição: 
a) de 0 a 10 pontos é INSATISFATÓRIO;  
b) de 11 a 21 pontos é SAFISTATÓRIO COM RESSALVA;  
c) de 22 a 34 pontos é SATISFATÓRIO.  
 

5 – FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS 

Para as metas serem cumpridas, as ações a serem executadas deverão pautar-se 
de forma geral em oferecer acompanhamento social ao adolescente durante o 
cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida e/ou de 
Prestação de Serviços à Comunidade. 

Deverá ainda, pautar-se de forma específica: 

 Possibilitar o acesso às políticas públicas, especialmente à educação formal 
e saúde;  

 Possibilitar a inserção no programa de transferência de renda;  
 Criar condições para a construção de projeto de vida que vise à ruptura do 

adolescente com a prática de ato infracional;  
 Estabelecer contratos com o adolescente e o jovem sobre as possibilidades e 

limites do trabalho a ser estabelecido e normas que regulem o período de 
cumprimento da medida socioeducativa;  

 Fortalecer a convivência familiar e comunitária;  
 Desenvolver vivências que favoreçam a autoconfiança e a capacidade de 

reflexão sobre as possibilidades de construção de autonomia;  
 Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo 

informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e talentos, no 
próprio serviço ou da rede socioassistencial; 

 Avaliar sistematicamente o percurso do adolescente e do jovem após o 
cumprimento da medida por um período mínimo de 6 meses. 

 

O SINASE foi elaborado com o propósito de orientar e dar diretrizes para a execução 
das medidas socioeducativas, tanto as de privação e restrição de liberdade quanto as 
de meio aberto, tendo como parâmetros princípios de direitos humanos e prerrogativas 
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estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente ao adolescente autor de ato 
infracional. 
 
Em seu artigo 35, estabelece os seguintes princípios para a execução das medidas 
socioeducativas:  
 
I. Legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que 
o conferido ao adulto;  
II. Excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, 
favorecendo meios de autocomposição de conflitos;  
III. Prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível 
que atendam às necessidades das vítimas;  
IV. Proporcionalidade em relação à ofensa cometida;  
V. Brevidade da medida em resposta ao ato cometido e em respeito ao art. 122 do 
ECA;  
VI. Individualização, considerando a idade, capacidade e circunstâncias pessoais do 
adolescente;  
VII. Mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da 
medida;  
VIII. Não discriminação do adolescente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, 
classe social, orientação religiosa, política ou sexual, associação ou pertencimento a 
qualquer minoria ou status;  
IX. Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo 
socioeducativo. 

 
A ação socioeducativa será desenvolvida no sentido de criar situações que permitam 
ao adolescente manifestar suas potencialidades, suas capacidades e possibilidades 
concretas de crescimento pessoal e social. O Técnico irá privilegiar o desenvolvimento 
da habilidade de ponderar situações, de analisar problemas, de trabalhar em grupo, de 
planejar, liderar, tomar decisões, avaliar, ser avaliado, de relacionar-se com outros, de 
atribuir valor às suas decisões e, o mais importante, saber ser e conviver, resolvendo 
os conflitos de forma pacífica. Esta ação não é desenvolvida visando suprir ou 
compensar carências e necessidades, ou corrigir desvios e divergências. A ação não 
estará focada naquilo que o adolescente não é, não sabe, não pensa, não sente, não 
faz, não tem. Mas exatamente no contrário. As atividades propiciadas aos 
adolescentes/jovens, objetivam oportunidades de conquistas através de pequenos e 
sucessivos sucessos, e busca pelo fortalecimento de atitudes positivas e o estímulo ao 
reconhecimento do esforço pessoal como um valor para vida. Neste processo, é 
importante desenvolver no adolescente/jovem a capacidade de resistir às 
adversidades, aproveitando todos os momentos para crescer, para superar-se. 

 
O Serviço de Medidas Socioeducativas, terá como pressupostos básicos: 

 ECA, enquanto referência para o atendimento ao adolescente; 
 Atenção integral e integrada ao adolescente e ao jovem em cumprimento 

de MSE/MA;  



 
 

14  
(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 

  
  
  
  

  

14  

 

 O adolescente e o jovem como sujeito de direitos e deveres e em 
desenvolvimento; 

 Entender a prática do ato infracional, como sendo um momento peculiar 
na vida do adolescente; 

 Encaminhamento para atendimento jurídico e direito à defesa, a partir da 
demanda dos casos e situações de violação de direitos; 

 Compreensão do passado, como organizador do presente e planejador do 
futuro; 

 Combinar Proteção Social Básica e Especial, sempre que necessário; 
  Conhecimento da realidade do usuário é condição fundamental para 

estabelecer vínculo positivo de confiança e diálogo; 
 Atuação em rede articulada com outros segmentos da sociedade; 
 O trabalho deverá ter enfoque interdisciplinar  
 Conhecimento e acompanhamento do percurso do adolescente no 

Sistema deJustiça. 
 Desenho da gestão pautado na compreensão da matricialidade 

sociofamiliar e territorialização.  
 

 
O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069 de 13 de Outubro de 1990) 
e o SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - 2006) expressam o 
princípio da incompletude institucional, cuja premissa é que nenhuma instituição ou ser 
humano é auto-suficiente, que tanto as organizações como as pessoas precisam de 
interação, complementação, trocas de conhecimentos e integração entre si para 
alcançarem seus objetivos. 
  
O SINASE é uma política pública que se destina à inclusão do adolescente em conflito 
com a lei, entretanto, não se esgota em si mesma pois possui interfaces com diferentes 
sistemas e políticas. Assim, para que os direitos e garantias do adolescente sejam 
plenamente efetivados ao longo de um processo socioeducativo, haverá articulação do 
sistema socioeducativo com o sistema educacional, com o sistema único de saúde, 
com a assistência social e com o sistema de justiça e segurança pública, além da 
integração com as políticas de trabalho, cultura, esporte, lazer, habitação e renda.  
 
Mediante essa configuração, o trabalho socioeducativo desenvolvido conseguirá atingir 
a característica do trabalho em rede.  

A atuação em rede será premissa, estabelecendo a criação de um rol de 
vínculos, relações e ações entre indivíduos e organizações, o que possibilitará 
uma visão e estudo de caso compartilhado da realidade, articular diferentes 
tipos de recursos e conduzir ações de forma cooperada. 
 
Pressupostos metodológicos de atendimento e acompanhamento 

                     
O atendimento técnico do Serviço de Medidas em Meio Aberto irá pautar-se na 
compreensão da limitação de tempo das medidas em meio aberto, e seu 
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planejamento basear-se no acompanhamento do cumprimento das medidas 
socioeducativas, da seguinte forma:  
 Fase inicial - acolhimento e escuta do adolescente, jovem e sua família; 
 Interpretação da MSE/MA 
 Fase de consolidação do Plano Individual de Atendimento – PIA , onde deverá 

ser pactuado o compromisso e a responsabilidade do adolescente, jovem e sua 
família com o plano  coletivamente construído, além do planejamento das 
atividades. 

 Fase do acompanhamento - provocação do protagonismo no adolescente, jovem e 
em sua família; encaminhamento e acompanhamento desses à rede de serviços e 
unidades acolhedoras (PSC), avaliando coletivamente e periodicamente o caminho 
percorrido. 

 Fase de encerramento - avaliação da trajetória construída pelo adolescente, jovem 
e sua família e conclusão do período de MSE-MA. 

 
Todos esses fatores integrados em seu desenvolvimento, irão compor na elaboração 
dos Relatórios Técnicos, encaminhados ao Poder Judiciário e/ou demais órgãos de 
competência. 

 
 
6 – DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

 
6.1. Público alvo: 

Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, em cumprimento de medida 
socioeducativa de Liberdade Assistida e / ou de Prestação de Serviços à 
Comunidade.  
 
Excepcionalmente, jovens de 18 a 21 anos em cumprimento de medida 
socioeducativa de Liberdade Assistida e/ou Prestação de Serviços a Comunidade, 
aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pelas Varas 
34/42 Especiais da Infância e Juventude e/ ou Departamento de Execuções da 
Infância e Juventude – DEIJ. 

 
6.2. Informações das instalações a serem utilizadas: 

Imóvel locado pela ONG através de recursos da SMADS, localizado à Rua Doutor 
Miguel Vieira Ferreira, 60 – Tatuapé - CEP: 03071-080 – São Paulo.  
 
O referido imóvel dispõe de: 
- recepção 
-2 salas de atendimento 
- 1 sala dos técnicos 
- 1 sala da gerência e administrativos 
- 2 banheiros 
- cozinha 
- sala de arquivos 
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- despensa 
- garagem 

 
Observação: a OSC Samaritano pretende manter o Serviço no mesmo imóvel/local 
onde está sendo executado atualmente, o serviço.  

 
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 
TRANSFERENCIA DE RENDA 
 

O Samaritano São Francisco de Assis, assume total compromisso com as diretrizes 
do Plano Municipal de Assistência Social e as diretrizes nacionais, contribuindo 
para o desenvolvimento integral da pessoa e a garantia de seus direitos. O Serviço 
aqui proposto, terá sua vinculação com as normativas que tratam sobre os serviços 
socioassistenciais, mencionados na Constituição Federal de 1988, na Lei Orgânica 
da Assistência Social – LOAS e na Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais bem como Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei 
8.069 de 13 de outubro de 1990, em consonância com a especificidade do Serviço 
de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. As ações também serão pautadas 
no SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - 2006), que em seu 
capítulo V, estabelece as diretrizes e operacionalização da atenção integral à saúde 
de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, entre outros; e no 
Plano Decenal Municipal de Atendimento Socioeducativo (2015-2025). 
 
No art. 227 da Constituição Federal, encontramos a seguinte referência: “É dever 
da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá- los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 
 
O SUAS – Sistema Único de Assistência Social, organiza suas ações em dois tipos 
de proteção social, sendo que o Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio 
Aberto, caracteriza-se na tipificação da proteção social especial, assim como parte 
da compreensão da matricialidade sociofamiliar, da descentralização político 
administrativa e da territorialização, reafirmando as bases para a relação entre 
Estado e Sociedade Civil e para o financiamento e controle social da Política. 
 
Existe vinculação também com o protocolo de gestão integrada de serviços e 
benefícios de transferência de renda, com serviços de saúde e educação e com 
demais atores que compõem o sistema de garantia de direitos. 
   
Esse serviço estará vinculado ao CREAS da SAS Mooca e manterá relação direta 
com a equipe técnica deste Centro, que deverá operar a referência e a 
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contrareferência com a rede de serviços socioassistenciais da proteção social 
básica e especial e com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, 
Conselhos Tutelares, outras Organizações de Defesa de Direitos e demais políticas 
públicas, no intuito de estruturar uma rede efetiva de proteção social. 

 
 

6.4. Forma de acesso dos usuários e controle da demanda ofertada 
 
Encaminhamento das Varas Especiais da Infância e Juventude e do Departamento 
de Execuções da Infância e Juventude – DEIJ. 
 

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

 
A socioeducação como práxis pedagógica propõe objetivos e critérios 
metodológicos próprios de um trabalho social reflexivo, crítico e construtivo, 
mediante processos educativos orientados à transformação das circunstâncias que 
limitam a integração social, a uma condição diferenciada de relações interpessoais, 
e, por extensão, à aspiração por uma maior qualidade de convívio social.  

 
Antonio Carlos Gomes da Costa, descreve que a socioeducação se bifurca, por sua 
vez, em duas grandes modalidades:  
  
a) uma de caráter protetivo, voltada para as crianças, jovens e adultos em 

circunstâncias especialmente difíceis em razão da ameaça ou violação de seus 
direitos por ação ou omissão da família, da sociedade ou do Estado ou até 
mesmo da sua própria conduta, o que os leva a se envolver em situações que 
implicam em risco pessoal e social; pedagogia dos dominantes, na qual a 
educação existe como prática da dominação;  

 
b) e outra, voltada especificamente para o trabalho social e educativo, que tem 

como destinatários os adolescentes e jovens em conflito com a lei em razão do 
cometimento de ato infracional. 

 
Sob o olhar de Paulo Freire, educador brasileiro, reconhecido mundialmente, temos  
dois tipos de pedagogia:  
a) pedagogia dos dominantes, na qual a educação existe como prática da 

dominação;  
b) a pedagogia do oprimido, como prática da liberdade, que coloca o indivíduo na 

posição de sujeito da ação transformadora do mundo. O seu pressuposto teórico:  
retoma e valoriza a luta dos oprimidos e seu compromisso pelas transformações 
estruturais capazes de promover a libertação política, a promoção econômica e 
a emancipação cultural das camadas sociais destituídas de bens e direitos 
fundamentais aos quais o povo tem direito. 
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As ações socioeducativas, na perspectiva da formação integral do adolescente, 
serão: 
1) Ajudar o adolescente a entrar em contato consigo mesmo, favorecendo:  

• o fortalecimento da autoestima e autoconceito;  
• o desenvolvimento de habilidades de auto-observação e reflexão;   
• a descoberta de suas próprias características, potencialidades e interesses.  

 
2) Incentivar o adolescente a enfrentar suas dificuldades, desenvolvendo 
capacidade de:  

• resolver situações-problema nas atividades propostas;  
• tomar decisões;  
• utilizar o diálogo como forma de lidar com conflitos e tomar decisões coletivas;  
• persistir em seus esforços de enfrentamento de dificuldades.  

 
3) Analisar com o adolescente as motivações e conseqüências de seus padrões 
comportamentais, contemplando também os relacionados à prática do ato 
infracional.  

 
4) Buscar a manutenção dos progressos comportamentais do adolescente, 
oportunizando sua reprodução no maior número de ambientes possíveis.  
 
5) Despertar e reforçar os valores morais, como o respeito, o valor à vida, a 
tolerância, a responsabilidade, a igualdade, a justiça e a paz, para que passem a 
ser referenciais no modo de agir do adolescente.  
 
6) Estimular o adolescente a realizar uma leitura crítica e autônoma de si mesmo e 
do mundo a sua volta.  

 
7) Acompanhar o adolescente em um processo de conscientização de sua história 
de vida, possibilidades para o futuro e desejo de mudança.  
 
8) Propor no dia-a-dia da unidade situações e atividades que estimulem e 
favoreçam:  

• a interação, participação e cooperação em grupo;  
• o respeito pelas diferenças pessoais e a empatia;  
• a conscientização da importância das normas para o convívio social;  
• a responsabilização pelos atos que pratica;  
• a possibilidade de resolução de problemas por meio de uma vivência pacífica;  
• a reflexão e o exercício da cidadania pelo adolescente, preparando-o para a 
vida em uma sociedade democrática.  

 
9) Oferecer condições para que o adolescente possa analisar, e se necessário, 
construir novas formas de se relacionar com:  

• seus familiares, namorada, parceira ou cônjuge;  
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• seu grupo de amigos;  
• sua comunidade.  

 
10) Valorizar e/ou ajudar o adolescente a desenvolver:  

• a curiosidade e o prazer de aprender;  
• a criatividade e a iniciativa;  
• formas de expressão simbólica e artística;  
• o hábito do estudo autônomo, disciplinado e responsável;  
• a percepção do trabalho como meio de transformação social.  

 
11) Promover atividades específicas dentro e fora da unidade para o 
desenvolvimento físico, cognitivo, ético, espiritual, estético, afetivo e social, de 
modo que o adolescente: 

• adquira o mínimo de habilidades e conhecimentos para operar no mundo com 
instrumentalidade para realizar seu projeto de vida;  
• busque alternativas para sobreviver sem entrar em conflito com a lei;  
• valorize suas conquistas e estimule a continuação de seu plano de 
atendimento;  
• aproveite as oportunidades de experimentar, pouco a pouco, a liberdade 
responsável. 

 
 

À equipe de profissionais que atuam com o adolescente em conflito com a lei, 
caberá:  

• Colocar à disposição dos jovens o saber e a experiência pessoal que acumulou 
em sua trajetória de vida;  

• Ajudar o adolescente a descobrir caminhos, a pensar alternativas e a revelar 
significados, colocando-se com facilitador desse processo;  

• Estimular e apoiar seu desenvolvimento pessoal e social, criando 
oportunidades para manifestação de suas potencialidades;  

• Conhecer e compreender a realidade de vida do adolescente, respeitando 
aceitando as diferenças individuais;  

• Criar um ambiente de confiança, acolhimento e afeto;  
• Conquistar o respeito do adolescente sem recorrer a palavras ofensivas, 

ironias, sarcasmos, cinismo e desqualificações;  
• Propiciar um ambiente favorável à existência do individual dentro do coletivo. 

Cuidar do bem-estar da coletividade, sem ameaçar a expressão das 
individualidades;  

• Conhecer seus limites e possibilidades, enquanto pessoa e profissional;  
• Estabelecer limites, sem ser brusco, fazendo uso da palavra, relembrando 

regras para uma boa convivência e mostrando as conseqüências de sua ação;  
• Fazer intervenções determinadas e específicas; ser firme ou chamar a atenção 
dos adolescentes, sempre que necessário;  
• Perceber e entender a expressão das questões pessoais dos adolescentes sob 
as mais variadas formas;  
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• Situar-se no pólo direcionador da relação educador-educando, tendo clareza 
de sua função e competências; • Refletir sobre os acontecimentos comuns do 
dia-a-dia, aprendendo com as próprias vivências e os próprios erros;  
• Apoiar o adolescente no seu projeto de desenvolvimento pessoal e social, ou 
seja, nas relações consigo mesmo e com o outro.  
• Restabelecer a autoconfiança do adolescente, restituindo-lhe um valor no qual 
ele próprio já não acreditava;  
• Compreender e acolher os sentimentos, as vivências e as aspirações do 

adolescente. 
 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o Serviço de 
MSE em Meio Aberto deve garantir aquisições aos adolescentes, que consistem nas 
seguranças de acolhida, de convivência familiar e comunitária e de 
desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social.  
 A segurança de acolhida deverá garantir condições de dignidade em um ambiente 

favorável ao diálogo que estimule a apresentação de demandas e interesses pelo 
usuário. É importante ressaltar que esta relação assegure que os estereótipos, 
socialmente disseminados, não interfiram na acolhida. 

  A segurança de convivência familiar e comunitária está diretamente relacionada à 
efetivação de ações que fortaleçam os vínculos familiares e comunitários e à 
garantia de acesso a serviços socioassistenciais e aos encaminhamentos, de 
acordo com as demandas e interesses dos adolescentes, aos serviços das demais 
políticas setoriais.  

 A segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social 
fundamenta-se em princípios éticos de justiça e cidadania ao promover o acesso 
dos adolescentes a oportunidades que os estimulem a construir ou reconstruir 
projetos de vida, ao desenvolvimento de potencialidades, a informações sobre 
direitos sociais, civis e políticos e às condições para o seu usufruto.  

 
A Tipificação estabelece os seguintes objetivos para o Serviço de Proteção Social a 
Adolescentes em Cumprimento de MSE em Meio Aberto:   

 
 Realizar acompanhamento social a adolescente durante o cumprimento da medida, 

bem como sua inserção em outros serviços e programas socioassistenciais e de 
outras politicas públicas setoriais;   

 Criar condições que visem a ruptura com a prática do ato infracional;  
 Estabelecer contratos e normas com o adolescente a partir das possibilidades e 

limites de trabalho que regrem o cumprimento da medida;   
 Contribuir para a construção da autoconfiança e da autonomia dos adolescentes e 

jovens em cumprimento de medidas;   
 Possibilitar acessos e oportunidades para ampliação do universo informacional e 

cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências;   
 Fortalecer a convivência familiar e comunitária.        
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Ainda segundo a normativa, a execução do serviço proverá atenção socioassistencial 
e realizará acompanhamento, considerando a responsabilização dos adolescentes. 
Irá viabilizar o acesso a diretos e serviços, como também a possibilidade de 
ressignificar valores que contribuem com a interrupção da trajetória infracional. Este 
acompanhamento deve ter frequência mínima semanal visando, desta forma, garantir 
ação continuada por meio de acompanhamento sistemático.  

  
 

Acolhimento: 
A acolhida é uma das dimensões do trabalho social e será compreendida em duas 
perspectivas: como acolhida inicial do técnico com o adolescente/jovem e como 
postura permanente ao longo do acompanhamento. O contato inicial do técnico com 
o adolescente/jovem e sua família/responsável pressupõe um ambiente favorável ao 
diálogo que propicie a identificação de vulnerabilidades, necessidades e interesses, 
contribuindo, assim, para o estabelecimento de vínculos de confiança e para a criação 
das bases da construção conjunta do Plano de Atendimento Individual – PIA.  
 
O PIA, além de ser apropriado a cada um, deve ser personalizado. É definido como o 
plano de trabalho que dá instrumentalidade para o desenvolvimento pessoal e social 
do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, respeitando a visão 
global e plena do ser humano. 
 
Como a acolhida é um processo que não se restringe ao contato inicial e não possui 
uma única estratégia, ela se estenderá a mais de um encontro, o que dependerá de 
cada caso. As estratégias de acolhida considerarão as especificidades de 
encaminhamentos de cada caso e as experiências institucionais vividas pelo 
adolescente. Por se tratar de uma determinação judicial, a equipe técnica responsável 
pela acolhida deve ter conhecimento do histórico do adolescente no sistema 
socioeducativo, principalmente, se a medida em meio aberto tiver sido aplicada como 
forma de progressão de outra medida socioeducativa, como a internação ou a 
semiliberdade, ou se foi a primeira medida aplicada ao adolescente. O técnico irá se 
certificar de que o adolescente saiba do conteúdo da decisão judicial e de seus direitos 
e deveres, como também o esclarecer sobre as atividades do serviço em está 
ingressando. Cabe ao técnico, ainda, se informar sobre os trâmites judiciais para 
compreensão integral da situação do adolescente. A acolhida deve considerar as 
experiências anteriores dos adolescentes, para que busquem ressignificá-las a partir 
de novos projetos de vida. Durante a acolhida do adolescente/jovem e de sua 
família/responsável, os técnicos de referência do Serviço de MSE em Meio Aberto irão 
orientá-los sobre aspectos como:  
 a natureza e os objetivos das medidas socioeducativas em meio aberto;  
 os prazos do cumprimento da medida;  
 a situação jurídica do adolescente;  
 os procedimentos técnicos e administrativos;  
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 a dimensão pedagógica e de responsabilização da medida socioeducativa;  
 a relação com os órgãos de defesa de direitos;  
 o acesso aos serviços públicos;  
 a elaboração do PIA. 

 
A acolhida é fator primordial para um acompanhamento qualificado, pois se trata do 
primeiro contato do adolescente e de sua família com o serviço. 

 
PIA - Plano Individual de Atendimento: 
 
O PIA está previsto na Lei do SINASE, que estabelece a obrigatoriedade de sua 
elaboração na execução das medidas socioeducativas, definindo-o como “instrumento 
de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o 
adolescente”. Será elaborado pelo técnico de referência do Serviço de MSE em Meio 
Aberto. O PIA é um instrumento de planejamento que deve ser pactuado entre o 
técnico e o adolescente/jovem envolvendo a sua família/responsável e as demais 
políticas setoriais, conforme os objetivos e as metas consensuadas na sua 
elaboração. Será utilizado como ferramenta para a convergência das ações 
intersetoriais, estabelecendo objetivos e metas a serem cumpridas pelo 
adolescente/jovem. Deve ser elaborado a partir das demandas do adolescente, 
considerando os contextos social e familiar em que vive, o enfoque interdisciplinar e o 
incentivo ao protagonismo do adolescente. Deve constar a identificação do 
adolescente e sua família, sua história de vida e trajetória em outras instituições ou 
serviços de atendimento, atividades de participação social, sua convivência 
comunitária, suas potencialidades, habilidades e aspirações.  
 
O planejamento das ações e atividades do PIA deve promover interlocução com os 
serviços da rede socioassistencial e da rede intersetorial, cuja efetivação se dará por 
meio do estabelecimento prévio de fluxos e protocolos de atendimento, que definam 
papéis e assegurem o rápido encaminhamento e atendimento dos adolescentes, 
sempre que necessária a intervenção dos programas, instituições e serviços que 
compõem a rede de atendimento socioeducativo. 

 
Planejamento de atividades de acompanhamento individuais e coletivas: 
 
 O planejamento sistemático de atividades de atendimento individual e coletivo 
integrará o trabalho social a ser desenvolvido com os adolescentes/jovens em 
cumprimento de medidas em meio aberto e suas famílias/responsáveis. As atividades 
de acompanhamento individual consistem em atendimentos que privilegiam o espaço 
da escuta, visitas domiciliares e as visitas às instituições para as quais foram 
encaminhados os adolescentes e suas famílias. Já as atividades coletivas serão 
compatíveis com as realidades locais e considerarão as atividades artísticas, culturais, 
educacionais, esportivas, de saúde, de lazer e de profissionalização. 
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Atividades de acompanhamento individual: 
 
São características primordiais deste acompanhamento a atenção às especificidades 
da trajetória de vida de cada adolescente e a compreensão do adolescente sobre as 
regras inerentes ao cumprimento de uma medida socioeducativa, o que pressupõe o 
estabelecimento de uma relação de confiança, orientações claras e disponibilidade do 
técnico. 

 
Atividades grupais dos adolescentes/jovens: 
 
O atendimento em grupos precisa ser planejado em complementaridade ao 
acompanhamento individual. As atividades coletivas serão planejadas com 
flexibilidade, aproveitando os interesses sinalizados espontaneamente durante o 
acompanhamento do adolescente/jovem. 
 
O atendimento em grupos precisa ser planejado em complementaridade ao 
acompanhamento individual. Ele fará parte do acompanhamento, se constituindo em 
um instrumento com os seguintes objetivos:  
 
• possibilitar um espaço coletivo de reflexão sobre a realidade de vida do adolescente 
em atendimento, considerando suas peculiaridades e conflitos;  
• constituir espaço de sociabilidade, que estimule as relações de solidariedade e de 
solução de conflitos de forma não violenta;  
• possibilitar um espaço coletivo de reflexão sobre as responsabilidades do 
adolescente em atendimento;  
• incentivar a inserção do adolescente na vida comunitária, ampliando as 
possibilidades de espaços de convivência e interação com outros grupos;  
• possibilitar um espaço de apoio e reflexão sobre relações e definição de papéis 
familiares;  
• oportunizar o acesso à informação com relação às demandas individuais e coletivas 
típicas da adolescência, como informações sobre sexualidade, preparação para o 
trabalho, consumo de drogas, violência, relacionamentos afetivos, entre outros;  
• possibilitar o fortalecimento de vínculos e estímulo ao cuidado mútuo. 

 
Mais do que executar uma medida ou ofertar um serviço, os Técnicos que atendem 
adolescentes/jovens autores de ato infracional e suas famílias/responsáveis partirão 
do princípio de que sua ação deve contribuir para efetiva mudança de trajetórias de 
vidas do adolescente em conflito com a lei. Para isso, sua atuação profissional será 
de dedicação, profissionalismo e compromisso, não apenas com a oferta de um 
serviço de qualidade, mas também com os principais resultados esperados da 
execução de medidas socioeducativas: a superação das causas que levaram à prática 
infracional e a promoção da proteção integral dos adolescentes. 
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6.6. Forma de monitoramento e avaliação dos resultados 
 

Para o Samaritano a avaliação de resultados, como processo de verificação do 
impacto do serviço, ainda é um grande desafio para transformar a realidade instituída 
e, afirmativamente promover a militância da política de assistência social, contribuindo 
para a erradicação da institucionalização de crianças e adolescentes neste território. 

A sistematização das diversas pesquisas nacionais sobre o tema confrontam os 
paradigmas da teoria com a práxis cotidiana, a crítica sobre a conjuntura político-
social, enfim, promove o processo de reflexão–decisão–ação–reflexão. 

Portanto, os pressupostos da avaliação da medida de proteção do acolhimento 
institucional compartilham as decisões numa base de consulta e troca entre múltiplos 
avaliadores; define como avaliadores o próprio educando (sujeito do processo de 
aprendizagem), os colegas com quem convive em caráter mais permanente num dado 
período, sua família e os educadores mais envolvidos com ele no espaço de tempo a 
ser considerado. Por se pretender assegurar um exercício pedagógico democrático e 
compatível com os valores e princípios inicialmente enunciados, a avaliação envolve 
necessariamente o diálogo, a troca em que as partes apresentam seus pontos de vista 
e sugestões, que são igualmente ponderados e em que o poder decisório é 
compartilhado. 

O que torna o usuário (educando) e o educador gradualmente competente para avaliar 
é o diálogo, a experiência, a reflexão crítica, o estudo, a sistematização de análises, 
bem como o comprometimento com certos princípios e valores que dão a base para 
todas as ações educativas. 

Considerando o impacto deste Plano de Trabalho a curto e médio prazo a Samaritano 
concorda com ROCHE (1999) afirmando quea avaliação de impacto é a análise 
sistemática das mudanças duradouras ou significativas - positivas ou negativas, 
planejadas ou não nas vidas das pessoas e ocasionadas por determinada ação ou 
série de ações (ROCHE, 1999)1. 

Avaliar todas as mudanças (positivas ou negativas), inclusive as não planejadas e 
esperadas, contribui para ter uma visão mais ampliada do impacto - já que este pode 
afetar também outras pessoas, que não apenas os sujeitos de ação do projeto. Por 
fim, é interessante lembrar sempre que essas mudanças, em geral, não são lineares, 
e que o contexto local e as políticas econômicas e sociais mais amplas podem 
interferir nelas.  

Para realizar uma avaliação de impacto desta parceria de maneira bem sucedida é 
fundamental: 

 Diagnóstico inicial consistente; 

 
1 Diretrizes para avaliação de impactos sociais. Roche (1999) 
https://books.google.com.br/books?id=FG3ICgAAQBAJ&pg=PA28&lpg=PA28&dq=Roche+1999+avalia%C3%
A7%C3%A3o+de+impacto&source=bl&ots=__5TIVcvQh&sig=ZfIEyHrDqt1931I3mc-JwhkQ47s&hl=pt-
BR&sa=X&ved=0ahUKEwiplJOtxtfOAhXKIpAKHS-
LDaEQ6AEIHDAA#v=onepage&q=Roche%201999%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20impacto&f=false 
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 Objetivos específicos e atividades correspondentes bem definidas; 

 Resultados e impactos esperados claros; 

 Indicadores coerentes; 

 Estratégias e instrumental de avaliação de processo bem desenhados;  

 Ferramentas de registro e espaço para reflexão do projeto previamente 
definidas. 

Segundo ROCHE (1999), vários autores destacam que não é possível fazer uma 
avaliação de impacto de maneira bem sucedida se a tarefa mais básica de avaliação 
das atividades e seus efeitos imediatos não ocorrerem de modo apropriado. 

Portanto, no decorrer desta parceria o levantamento dos registros serão fundamentais 
para refletir sobre a prática, gerar aprendizados e acompanhar, não apenas os 
indicadores, mas toda a caminhada do projeto. 

Geralmente a finalidade de uma avaliação de impacto é demonstrar as mudanças 
ocorridas e melhorar as práticas futuras. 
 
Contudo, sabemos que 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.   
 
Para registro, monitoramento e avaliação da execução dos serviços, do 
acompanhamento técnico, da supervisão técnica, da prestação de contas da 
aplicação dos recursos financeiros e demais procedimentos complementares dos 
serviços socioassistenciais serão elaborados os  instrumentais definidos por  SMADS 
bem como, os demais instrumentais estabelecidos nas legislações pertinentes ao 
serviço.  
 
Serão criados instrumentais para o controle e acompanhamento das ações diárias de 
forma que gerados relatórios, esses dados alimentem as planilhas do poder público 
(SMADS) e sejam inseridos em Sistema de Informação de Atendimento, como forma 
de permitir a avaliação por parte de SMADS da efetivação da Politica Publica através 
do serviço prestado.  

 
O processo de monitoramento também será sistematizado através de reuniões da 
equipe  multidisciplinar da seguinte forma:  
 

1. Avaliação das atividades socioeducativas realizadas;  

2. Reuniões sistemáticas da equipe multidisciplinar de discussão e relatoria dos 

casos atendidos;  

3. Reuniões periódicas com a equipe para determinar linhas de atuação, 

trabalhando os indicadores de qualidade e quantidade;  
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4. Reunião mensal com os familiares e os profissionais e os usuários  do serviço;  

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 à equipe de profissionais do serviço; 

7. Reuniões sistemáticas e periódicas de avaliação dos resultados e metas 

registradas em instrumentais específicos indicados por SMADS e também pela 

própria Samaritano.   

 

Com foco nos seguintes Indicadores de avaliação do serviço: 

 
 90% ou mais de adolescentes e jovens que cumpriram integralmente a Medida 

Socioeducativa (MSE) durante trimestre; 
 
 100% de adolescentes (até 18 anos) inseridos no ensino regular durante o 

trimestre; 
 
 100% de famílias que possuam perfil encaminhadas para inclusão em Programas 

de Transferência de Renda – PTR durante o trimestre  
 
 
6.7 Demonstração de metodologia do trabalho social com famílias 
 
A relação da equipe técnica, principalmente do técnico de referência, com o 
adolescente/jovem e sua família/responsável, estará fundamentada no 
estabelecimento de vínculos de confiança e proximidade, que podem ampliar o 
conhecimento sobre esse adolescente/jovem e seu contexto familiar e comunitário.  
 
Neste sentido, o perfil da equipe técnica é fundamental para garantir a qualidade e a 
efetividade do Serviço de MSE em Meio Aberto. Durante o acompanhamento do 
adolescente/jovem em cumprimento de medidas socioeducativas, 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. 
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6.8 Demonstração de conhecimento e capacidade de articulação com serviços da 
rede  socioassistencial local e políticas setoriais, no âmbito territorial 
 
Junho de 2016, como resultado de articulação da rede de serviços de medida 
socioeducativas dos territórios, junto a demais atores da rede, houve a elaboração do 
Documento Orientador Conjunto, denominado Atendimento Escolar a Adolescentes em 
Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto na Cidade de São Paulo 
direcionado aos Técnicos do sistema socioeducativo e aos profissionais da educação 
escolar.  O referido caderno foi elaborado pelas seguintes instâncias:     
 

 SEE Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 
 CGEB Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 
 NINC Núcleo de Inclusão Educacional 
 FC Fundação Casa 
 SMADS Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
 SME Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

 
Portanto, a articulação em rede é um facilitador, assim como é de suma importância 
para o desenvolvimento de qualquer trabalho social. O objetivo deste Documento é 
subsidiar de maneira integral, a implementação de políticas públicas voltadas aos 
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, buscando a garantia do 
fluxo de vagas, assim como da permanência escolar desse público de adolescentes na 
Educação Básica, que são ofertas pelas Secretarias Estadual e Municipal de Educação 
na Cidade de São Paulo. Portanto, nesse sentido, é apresentado o fluxo dos 
procedimentos a serem adotados para a garantia da matricula dos adolescentes nas 
escolas públicas. 
 
Ponderando que o adolescente/jovem é um ser em desenvolvimento e de 
responsabilidade da família, comunidade, sociedade e Estado, conforme estabelecido 
no ECA – Lei 8.069/90, visando efetividade nos atendimentos e encaminhamentos dos 
adolescentes/jovens e seus familiares, a articulação será conjuntamente ao 
CREAS/SAS Mooca, na efetivação de demais parcerias com a rede socioassistencial, 
visando articulação de ações conjuntas as Unidades Básicas de Saúde, Rede Escolar 
Estadual e Municipal, Serviços conveniados com SAS Mooca, Restaurante Bom Prato, 
CAT, CIEE, CAPS, Poupatempo Sé, comércio local, entre outros.  
 
A articulação no território propõe um trabalho compartilhado, visando o fortalecimento 
do sistema de garantia de direitos.  
 
O 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 a criança e adolescente 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 
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políticas públicas para a promoção dos direitos da criança e do adolescente. 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.  
 
Segue abaixo relação das parcerias firmadas pela Organização:  

  

 Universidade de São Paulo – USP LESTE – 

 Centro de Referência Fidelis Ribeiro;  

 Comunidade STMERI (Londres);  

 Consorcio Intermunicipal do ABC;  

 Coordenadoria Municipal de Saúde da Região Leste;  

 Fórum Criminal de Itaquera  

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

 Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba;  

 Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo;  

 Igreja Metodista Santo Estevão – Tatuapé;  

 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – 
UNESCO;  

 PACT BRASIL – Fortalecimento de Capacidades Locais;  

 Pastoral Carcerária;  

 Pastoral do Menor;  

 Prefeitura Municipal de Diadema  

 Rotary Clube da Vila Carrão/SP  

 Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.  

 Secretaria  Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo 

 Secretaria de Trabalho e Emprego do Município de Diadema.  

 Secretaria Estadual da Agricultura / SP;  

 Secretaria Estadual da Justiça e Defesa da Cidadania;  

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

 Secretaria Estadual da Segurança Pública / SP;  

 Secretaria Municipal da Cultura / SP;  
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 Secretaria Municipal de Saúde / SP – Programa DST/AIDS;  

 Subprefeitura da Mooca/SP  

 Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP.  

 
 
6.9. Detalhamento dos recursos humanos estabelecidos na Portaria de tipificação 
dos serviços editada pela SMADS, quanto a profissionais e suas quantidades: 
 

Quadro de Recursos Humanos  
 
FUNÇÃO CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

QUANTIDADE  

Gerente de 
Serviço I 

40 h 01 

Técnico 40 h 06 
Auxiliar 
Administrativo 

40 h 02 

Agente 
Operacional 

40 h 01 

Oficineiros 24 h  De acordo com 
a programação 
estabelecida 

 
Obs: 1- O gerente de serviço e o técnico devem ter nível universitário com 
formação específica na área de serviço social, psicologia, pedagogia, direito ou 
ciências sociais, com experiência comprovada na área de criança/adolescente. 
A partir da publicação desta portaria, os atuais profissionais que trabalham no 
serviço, sem a formação solicitada terão prazo até dezembro de 2012 para a 
devida comprovação conforme a pactuação estabelecida no processo de 
transição deste serviço, que altera o quadro de recursos humanos entre outras 
questões.  
2 - Poderá ser habilitada a contratação de profissionais para a supervisão 
institucional ao quadro de recursos humanos com a carga horária mensal de 
10 horas.  
3 - O profissional de Serviço Social passa a ter a carga horária semanal de 30 
horas em cumprimento às disposições contidas na Lei Federal nº12.317/2010. 
 
A proposta prevê a aplicação de 24 horas mensais para as atividades 
realizadas por profissionais oficineiros. 
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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 
 
   

          Cargo Nível de 
Escolaridade 

Atribuições  

Gerente de 
Serviço I 

Formação 
Superior 
Completa em 
Ciências 
Sociais, 
Serviço 
Social, 
Pedagogia, 
Psicologia, 
ou Direito - 
40h 
 

 Gestão do serviço realizado de 
acompanhamento ao 
adolescente em medida sócio 
educativa; 

 Gestão dos recursos humanos 
sob sua responsabilidade, 
fornecendo suporte 
administrativo e técnico. 

 Gestão dos recursos 
financeiros repassado por 
SMADS; 

 Gestão do serviço junto ao 
sistema de justiça e demais 
parceiros; 

 Gestão na articulação de 
demais políticas públicas, 
estabelecendo relação com 
CRAS e CREAS de referência; 

 Manter articulação com a rede 
socioassistencial do território 
para atenção e inclusão dos 
adolescentes atendidos de 
acordo com as demandas 
apresentadas; 

 Articular a rede local para 
acolhimento dos adolescentes 
em cumprimento da medida de 
Prestação de Serviços à 
Comunidade; 

  Manter cadastro atualizado 
dos recursos disponíveis na 
comunidade; 

 Participar em conjunto com a 
CAS de referência na seleção 
dos profissionais, garantindo 
desta forma o perfil adequado 
dos profissionais para a 
execução do serviço; 
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 Participar das capacitações 
propostas para o grupo de 
técnicos, garantindo a 
participação de todos no 
processo de formação; 

 Responsável pela contratação 
de profissionais 
especializados, garantindo 
desta forma capacitação 
permanentes e adequada as 
reais necessidades expressas 
no cotidiano da prática junto 
aos adolescentes; 

 Coordenar as avaliações das 
ações de forma sistemática, 
garantindo a readequação das 
ações e consequentemente do 
plano de trabalho anual;  

 Elaborar e encaminhar 
relatórios avaliativos do 
projeto a SMADS/CAS;  

 Garantir a alimentação dos 
dados do sistema de 
monitoramento e avaliação do 
Observatório de Políticas 
Públicas da CAS a qual está 
referenciada; 

 Responsável pela leitura, 
análise e encaminhamento 
dos relatórios elaborados pela 
equipe técnica sob sua 
responsabilidade, sobre os 
adolescentes atendidos, para 
posterior encaminhamento 
aos órgãos de competência;  

 Oportunizar a discussão dos 
casos atendidos em grupo 
técnico, garantindo desta 
forma a troca de informações e 
socialização das decisões. 

 Coordenar o planejamento das 
ações a serem desenvolvidas 
junto aos adolescentes e sua 
família, estabelecendo aporte 



 
 

32  
(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 

  
  
  
  

  

32  

 

técnico para os profissionais 
sob sua responsabilidade. 

 Participar de reuniões 
técnicas, fóruns, seminários e 
conferências. 

Auxiliar 
Administrativo 

Nível Médio 
40h 

 Realizar serviços de 
organização da rotina 
administrativa; 

 Responsável por elaborar e 
acompanhar prestação de 
contas para CRAS/CAS; 

 Responsável pelo 
preenchimento dos 
instrumentais para a 
alimentação do sistema de 
monitoramento e avaliação: 
SMADS/Observatório de 
Política Social. 

 Responsável pela alimentação 
de informações, 
acompanhamento e 
supervisão sobre os recursos 
humanos; 

 Responsável pela alimentação 
de informações, 
acompanhamento e 
supervisão sobre os recursos 
humanos; 

 Responsável pela 
correspondência interna e 
externa; 

 Participar das reuniões 
sempre que convocado pela 
coordenação; 

 Responsável pela 
manutenção do material de 
escritório e pedagógico para o 
bom desempenho do serviço. 

 Responsável pela 
administração dos recursos 
financeiros e supervisão dos 
gastos necessários para o 
desempenho do serviço; 

 Responsável pelo apoio na 
digitação e outras 
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necessidades do serviço 
afetas a área de informática. 

 
 Técnico  Formação 

Superior 
Completa em 
Direito, 
Ciências 
Sociais, 
Psicologia, 
Pedagogia ou 
Serviço 
Social – 40hs* 
 

 

 Responsável pela recepção do 
adolescente e sua família, 
realizando o acolhimento e 
interpretando a medida 
socioeducativa; 

 Desenvolver o trabalho junto à 
família do adolescente, 
garantindo a participação de 
todos no processo educativo 
do adolescente no 
cumprimento da medida 
socioeducativa;  

 Elaborar em conjunto com os 
adolescentes e sua família o 
Plano Individual de 
Atendimento – PIA, garantindo 
os anseios e potencialidades 
dos jovens; 

 Acompanhar a rotina de 
desenvolvimento do PIA dos 
adolescentes sob sua 
responsabilidade, envolvendo 
a participação das famílias no 
processo; 

 Responsável por inserir e 
acompanhar o adolescente e 
sua família na rede de 
atendimento; 

 Desenvolvimento de 
atividades técnicas 
socioeducativas junto aos 
adolescentes e suas famílias, 
com a execução de ações que 
visem à formação da 
cidadania; 

 Responsável pela abertura, 
alimentação e interpretação 
das pastas técnicas dos 
adolescentes sob sua 
responsabilidade; 

 Elaboração dos relatórios 
técnicos de acompanhamento 
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e encerramento dos casos dos 
adolescentes atendidos sob 
sua responsabilidade; 

 Participar das reuniões do 
grupo técnico para estudo e 
discussão dos casos dos 
adolescentes atendidos; 

 Acompanhar e participar da 
rotina do serviço, garantindo a 
interlocução no cotidiano das 
ações; 

 Participar dos processos de 
capacitação continuada 
propostas pelo serviço e por 
CAS; 

 Propor, para o gerente do 
serviço, temáticas de 
discussão a partir das 
dificuldades cotidianas 
enfrentadas no atendimento 
dos adolescentes e sua 
família, garantindo desta 
forma a qualificação da pratica 
profissional; 

 Realizar visitas domiciliares, 
garantindo a interpretação e 
contextualização da realidade 
social vivida pelo adolescente 
e sua família; 

 Coordenar trabalho em grupo 
de adolescente e famílias; 

 Repassar as informações para 
o preenchimento dos 
instrumentais de alimentação 
do sistema de monitoramento 
e avaliação do Observatório 
de Políticas Públicas de CAS; 

 Encaminhar e acompanhar o 
adolescente em medida de 
PSC para Unidades 
Acolhedoras e planejar em 
conjunto um projeto de 
atividades (adolescente, 
Unidade Acolhedora e 
Técnicos, considerando as 
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potencialidades e 
expectativas do jovem. 

Agente 
Operacional 

Alfabetizado  Executar serviços de 
higienização, limpeza, 
arrumação e manutenção; 

 Auxilia na Preparação das 
refeições;  

 Zela e vigia o espaço físico do 
serviço; 

 Ser inserido, sempre que 
possível, nas discussões da 
rotina do serviço, bem como 
nos estudos de casos, 
despertando assim sua 
cumplicidade nas ações e 
aprimoramento na observação 
do cotidiano. 

 
 
 
Atividades para o processo de acompanhamento dos adolescentes/jovens 
 
 
 
 
 
 
Atividades 
Personalizadas com 
adolescentes/jovens, 
e 
famílias/responsáveis 

 Atendimentos Individuais com adolescentes, 
jovens e seus familiares. 

      Atendimentos Grupais com os adolescentes, 
jovens e seus familiares. 

      Atividades de Lazer, Esporte e Cultura 
     Oficinas pedagógicas e culturais. 
 Avaliação e encaminhamento para atendimento 

psicoterápico, jurídico e de saúde, quando 
necessário.     

 Construção coletiva de propostas inovadoras de 
Prestação de Serviço à Comunidade. 

 Construção coletiva de propostas inovadoras de 
intervenção positiva na comunidade e combate 
a violência.     

 
 
 
 
 
Visitas 

      Visitas domiciliares.  
 Visitas às escolas.  
      Visitas às Unidades Acolhedoras. 
 Visitas ao lugar de trabalho (quando for para o 

benefício do adolescente e jovem atendido, isto 
é, quando o empregador for ciente da MSE-
MA). 
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 Visitas aos locais para os quais foram efetuados 
encaminhamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
Articulações Externas 

 Articulação com a rede escolar para inserção e 
manutenção na vida escolar; 

 Articulação permanente com Unidades 
Acolhedoras, co-responsabilizando-a no projeto 
de atendimento; 

 Articulação permanente com Programas Oficiais 
de Atendimento e/ou Entidades Comunitárias de 
Atendimento para inserção e manutenção em 
cursos de capacitação, profissionalização, etc. 

 Articulação permanente com empresas e 
comércio para inserção de adolescentes e 
jovens no mundo do trabalho  

 Articulação e participação permanente em redes 
de defesa, garantia e promoção dos direitos da 
criança e do adolescente 

 Articulação e capacitação permanente dos 
vários atores, diretos e indiretos da rede de 
serviços e proteção destinados à população 
infanto Juvenil. 

 
 
 
Funcionamento 
Interno 

 Garantir um espaço físico que facilite um 
acolhimento adequado e respeitoso e 
proporcione o bem estar e interação dos 
adolescentes, jovens e seus familiares com o 
ambiente. 

 Rotina diária para organização de questões 
administrativas (prestação de conta, organização 
das Pastas Técnicas etc.) e encaminhamentos 
de questões emergenciais. 

 Encontros de planejamento, supervisão, 
avaliação e capacitação. 

 Elaboração de relatórios técnicos  
 Reuniões da equipe para planejamento, monitoria 

e avaliação, discussão de caso. 
 
 
Gerente de Serviço: experiência na área social da infância, adolescência e 
juventude, especialista em adolescente em conflito com a lei e em violência 
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doméstica contra crianças e adolescentes, pos graduação em educação social. 
Conta com 06 anos de atuação em medida socioeducativa em meio aberto, e 
há mais de 15 anos atuante na área social com adolescentes e jovens. 
 
Equipe Técnica: composta por Assistente Social, Psicólogo e Pedagogo com 
atuação em serviço de média complexidade, conhecimento do território que 
compete a região da Subprefeitura da Mooca, entre formações em Psicanálise, 
pós-graduação em Políticas Públicas, atuação em medida socioeducativa de 
Internação, experiência na relação judicial, discussão de casos, trabalho em 
rede, participação em audiências judiciais.  
 

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

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. 

 
 

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

 
 
6.9.3 especificar a utilização das horas técnicas, quando for o caso 
 
Serão destinadas 10h referentes às Horas Técnicas, destinadas à capacitação dos 
profissionais e supervisão institucional. 
O processo de capacitação continuada deverá reconhecer as habilidades e 
competências de cada profissional e permitir a participação em atividades formativas e 
de supervisão.   

Qtde.  Cargo  Horário de Trabalho  
Período de 

Trabalho/Folgas  

1 Gerente de Serviço I 

Das 08:00 às 17:00h 

De segunda a 
sexta-feira 

Obs.: horário padrão, mas poderá realizar 
outros  horários  para  o  devido 
acompanhamento das atividades. 

6 Técnico  Das 08:00 às 17:00h* 
De segunda a 

sexta-feira 

2 Auxiliar Administrativo Das 08:00 às 17:00h 
De segunda a 

sexta-feira 

1 Agente Operacional Das 08:00 às 17:00h 
De segunda a 

sexta-feira 
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A Diretoria Executiva do Samaritano também fará o acompanhamento e a supervisão 
do serviço por meio de visitas técnicas, análise de relatórios e realização de reuniões 
com a equipe de trabalho para avaliação e melhoria do serviço e discussão de casos 
com a equipe técnica. 
 

 
7. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA 

 
7.1. Descrição de receitas expressas pelo valor da parceria (de acordo com 
a Planilha Referencial de Custo dos serviços elaborada pela SMADS)   
 

Valor Mensal Valor Anual Valor Total da 
Parceria 

 
R$ 52.469,59 

 
R$ 629.635,08 

 
R$ 3.148.175,40 

O Valor mensal é sem isenção da cota patronal, ou outro tipo de isenção 
tributária. 

7.2. Descrição das despesas dos custos diretos e indiretos (o valor total da 
parceria deve ser de acordo com a Planilha Referencial de Custo dos 
serviços elaborada pela SMADS)   
Em anexo 
 
7.3. Quadro Resumo de aplicação dos Recursos Financeiros 
 
RECEITAS DESPESAS 
Valor mensal de 
desembolso da 
parceria 

 
52.469,59 

Custos diretos  
52.469,59 

Contrapartida em 
bens 

7.800,00 Custos Indiretos 0 

Contrapartida em 
serviços 

15.960,00 VALOR TOTAL  
52.469,59 

Contrapartidas em 
recursos 
financeiros 

0   

 

 
7.4. Descrição dos rateios de despesa (de acordo com o Plano de Trabalho 
apresentado) 
Em anexo 
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7.5. Descrição de aplicação da verba de implantação (de acordo com o 
Plano de Trabalho apresentado) 
 7.5.1 Valor solicitado: R$5.000,00 
  7.5.2. Descrição das despesas: 

 
Descrição da despesa Valor unitário Valor total 
5 kits (tipo jogos, kits para 
trabalhos individuais e em 
grupo) 

70,00 350,00 

6 Utensílios para banheiros 
(cesto, porta papel toalha, 
porta papel higiênico) 

30,00 180,00 

30 Camisetas para 
profissionais 

31,00 930,00 

10 Crachás para 
profissionais 

4,00 40,00 

Adequação da instalação 
(pintura), revisão da parte 
elétrica e encanamentos 

2.500,00 2.500,00 

Aquisição de mesas com 
cadeiras plásticas 

10 1.000,00 

TOTAL 5.000,00 

 
 

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

  
7.6.1. ( x ) em espécie no valor máximo mensal de R$ 4.242,60 para aquisição de 
bilhetes para o transporte dos usuários e R$ 500,00 para cobertura de despesas 
eventuais/.  
 
7.6.2. (  ) em cheques nos termos do & 4º do artigo 63 da Portaria 55/SMADS/2017. 
A organização no momento, não identifica a necessidade de pagamento em cheque. 

  
8. CONTRAPARTIDAS 
 
8.1 Contrapartidas em bens 
 

Descrição de cada 
item 

Unidade de 
medida 

Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Computadores Unidade 04 1.500,00 6.000,00 
impressora unidade 01 1.800,00 1.800,00 

TOTAL 7.800,00 
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8.2 Contrapartidas em serviços 
 

Descrição de cada 
item 

Unidade de 
medida 

Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Serviço de 
Contabilidade 

 
mês 

 
12 

 
940,00 

 
11.280,00 

Serviço de internet mês 12 150,00 1.800,00 
Serviço de PCMSO 
e PPRA 

 
mês 

 
12 

 
240,00 

 
2.880,00 

TOTAL 12 1.330,00 15.960,00 

 
      8.3 Contrapartidas em recursos financeiros 
 Não há contrapartida financeira 
 
 9. QUADRO DE DESEMBOLSO 
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5.000,00 

 
 
52.469,59 

 
 

7.800,00 

 
 
3.590,00 

 

1ª  52.469,59  3.590,00  
2ª  52.469,59  3.590,00  
3ª  52.469,59  3.590,00  
4ª  52.469,59  3.590,00  
5ª  52.469,59  3.590,00  
6ª  52.469,59  3.590,00  
7ª  52.469,59  3.590,00  
8ª  52.469,59  3.590,00  
9ª  52.469,59  3.590,00  

10ª  52.469,59  3.590,00  
11ª  52.469,59  3.590,00  
12ª  52.469,59  3.590,00  

Obs.: Este quadro demonstra os valores das parcelas referentes ao período entre 
o mês início de vigência da parceria e o término do exercício civil. A partir do 
exercício civil seguinte, serão 12 parcelas de igual valor até o penúltimo exercício. 
O último exercício, o número de parcelas corresponderá ao período entre o primeiro 
mês do exercício e o mês de término de vigência da parceria. 
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10. INDICADORES DE AVALIAÇÃO  
 

Para o Samaritano a avaliação de resultados, como processo de verificação do 
impacto do serviço, ainda é um grande desafio para transformar a realidade 
instituída e, afirmativamente promover a militância da política de assistência social, 
contribuindo para a erradicação da institucionalização de crianças e adolescentes 
neste território. 

A sistematização das diversas pesquisas nacionais sobre o tema confrontam os 
paradigmas da teoria com a práxis cotidiana, a crítica sobre a conjuntura político-
social, enfim, promove o processo de reflexão–decisão–ação–reflexão. 

O que torna o usuário e o Técnico gradualmente competente para avaliar é o 
diálogo, a experiência, a reflexão crítica, o estudo, a sistematização de análises, 
bem como o comprometimento com certos princípios e valores que dão a base para 
todas as ações educativas. 

Considerando o impacto deste Plano de Trabalho a curto e médio prazo a 
Samaritano concorda com ROCHE (1999) afirmando que a avaliação de impacto é 
a análise sistemática das mudanças duradouras ou significativas - positivas ou 
negativas, planejadas ou não nas vidas das pessoas e ocasionadas por 
determinada ação ou série de ações (ROCHE, 1999)1. 

Avaliar todas as mudanças (positivas ou negativas), inclusive as não planejadas e 
esperadas, contribui para ter uma visão mais ampliada do impacto - já que este 
pode afetar também outras pessoas, que não apenas os sujeitos de ação do 
projeto. Por fim, é interessante lembrar sempre que essas mudanças, em geral, não 
são lineares, e que o contexto local e as políticas econômicas e sociais mais amplas 
podem interferir nelas.  

Para realizar uma avaliação de impacto desta parceria de maneira bem sucedida é 
fundamental: 

 Diagnóstico inicial consistente; 

 Objetivos específicos e atividades correspondentes bem definidas; 

 Resultados e impactos esperados claros; 

 Indicadores coerentes; 

 Estratégias e instrumental de avaliação de processo bem desenhados;  

 Ferramentas de registro e espaço para reflexão do projeto previamente 
definidas. 

 

 
1 Diretrizes para avaliação de impactos sociais. Roche (1999) 
https://books.google.com.br/books?id=FG3ICgAAQBAJ&pg=PA28&lpg=PA28&dq=Roche+1999+avalia%C3%
A7%C3%A3o+de+impacto&source=bl&ots=__5TIVcvQh&sig=ZfIEyHrDqt1931I3mc-JwhkQ47s&hl=pt-
BR&sa=X&ved=0ahUKEwiplJOtxtfOAhXKIpAKHS-
LDaEQ6AEIHDAA#v=onepage&q=Roche%201999%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20impacto&f=false 
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Segundo ROCHE (1999), vários autores destacam que não é possível fazer uma 
avaliação de impacto de maneira bem sucedida se a tarefa mais básica de 
avaliação das atividades e seus efeitos imediatos não ocorrerem de modo 
apropriado. 

Portanto, no decorrer desta parceria o levantamento dos registros serão 
fundamentais para refletir sobre a prática, gerar aprendizados e acompanhar, não 
apenas os indicadores, mas toda a caminhada do projeto. 

Geralmente a finalidade de uma avaliação de impacto é demonstrar as mudanças 
ocorridas e melhorar as práticas futuras. 

 
Contudo, sabemos que 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.   
 
O processo de monitoramento também será sistematizado através de reuniões da 
equipe  multidisciplinar da seguinte forma:  

 Avaliação das atividades socioeducativas realizadas 
 Reuniões sistemáticas da equipe multidisciplinar de discussão e relatoria 

dos casos atendidos 
 Reuniões periódicas com a equipe para determinar linhas de atuação, 

trabalhando os indicadores de qualidade e quantidade 
 Reunião mensal com os familiares/responsáveis e os profissionais e os 

usuários  do serviço 
 Reuniões de fomento da rede de serviços para discutir avanços e 

retrocessos na parceria e no desenvolvimento do trabalho 
 Supervisão técnica de CREAS à equipe de profissionais do serviço 
 Reuniões sistemáticas e periódicas de avaliação dos resultados e metas 

  

Abaixo, alguns dados podem ser levantados e sistematizados para o 
levantamento de um diagnóstico socioeducativo no território de atendimento: 

 Quantidade adolescentes atendidos, por gênero 
 Quantidade de adolescentes que cumpriram as medidas de LA e PSC 
 Principais atos infracionais cometidos, por faixa etária e sexo 
 Quantidade de adolescentes reincidentes 
 Quantidade de adolescentes usuários de drogas 
 Drogas mais usadas pelos adolescentes em cumprimento de medidas 

de meio aberto  
 Número de lesões corporais e óbitos ocorridos durante o cumprimento 

de MSE em Meio Aberto no adolescente em conflito com a lei 
 Perfil socioeconômico do adolescente e sua família (renda, cor, etnia, 

trabalho, habitação, gênero, escolaridade, idade, entre outros) 
 Principais dificuldades enfrentadas para planejamento e execução do 

serviço    
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 Identificar os principais e os potenciais parceiros no território 
 Mapear a rede de Atendimento do Território (instituições, órgãos, 

serviços, programas, projetos, ações, equipamentos públicos e 
privados, inclusive aquelas instituições ou entidades que podem 
receber o adolescente em cumprimento de PSC)  

 
 
 

São Paulo, 01 de Dezembro de  2.017. 
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