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PLANO DE TRABALHO 

SERVIÇO REPÚBLICA PARA JOVEM  

REPÚBLICA JOVEM SAMARITANO I, II, III e IV 

 

EDITAL Nº 144/SMADS/2020 

PROCESSO Nº  

(INSTALAÇÃO DE SERVIÇO NOVO)  

 

  

1 – DADOS DO SERVIÇO 

 

1.1. Tipo de Serviço: República  

1.2. Modalidade: República para Jovens de 18 a 21 anos  

1.3. Capacidade de Atendimento: 

        1.3.1. Nº total de vagas: 24 Vagas (Distribuídas em quatro unidades)  

        1.3.2. Turnos: xxxxx 

        1.3.3. Nº de vagas por turno: xxxxx 

        1.3.4. Nº de vagas por gênero: 12 vagas femininas e 12 vagas masculinas 

        1.3.5. Horário de Funcionamento:  Este serviço terá o funcionamento 

ininterrupto, 24 horas diárias, de domingo a domingo. 

1.4.  Local de instalação do serviço: Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá 

1.5. Área de Abrangência: Pirituba, Jaraguá e São Domingos  

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

repasse de Recursos pela SMADS 

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$ 34.861,79 

http://www.ongsamaritano.org.br/
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        1.8.2. Valor para aluguel e IPTU: R$ 28.000,00 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$ 34.861,79 

 

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: 15.934.896-1/SSP-SP 

 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 

 

A LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social no artigo primeiro preconiza que “A 

assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade 

Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 

atendimento às necessidades básicas.” Direito previsto na Constituição Federal de 

1988. E no Artigo Segundo apresenta seus objetivos “I - a proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e 

adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV - 

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
mailto:sfassis@terra.com.br
mailto:cecstringhini@gmail.com
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a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de 

sua integração à vida comunitária;”.  

O Plano de Trabalho deste serviço seguirá as diretrizes da Política Nacional de 

Assistência Social e da Política Municipal de Assistência Social e Diretrizes 

Nacionais – LOAS, PNAS, SUAS/ Proteção Social Básica/Proteção Social 

Especial/CRAS/CREAS/ Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 

Protocolo de Gestão Integrada de Serviços e Benefícios de Transferência de Renda, 

Norma técnica dos serviços socioassistenciais Proteção Social Especial. Logo este 

serviço será executado respeitando-se a descentralização com Comando Único, 

garantindo a participação da população nas decisões e no controle, garantia de 

primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência 

Social e operacionalizado com a centralidade na família. Esse serviço será 

referenciado ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS 

com a finalidade de assegurar trabalho social, mantendo relação direta com a equipe 

técnica deste Centro, que deverá operar a referência e a contra-referência com a 

rede de serviços socioassistenciais da proteção social básica e especial e com o 

Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e outras Organizações de 

Defesa de Direitos e demais políticas públicas, no intuito de estruturar uma rede 

efetiva de proteção social.  

 A República para Jovens de 18 a 21 Anos, é um serviço com característica residencial, 

desenvolvido em sistema de co-gestão, destinado a atender jovens do mesmo sexo, 

possibilitando gradual autonomia e independência de seus moradores. A capacidade 

da República varia de acordo com o ciclo de vida e as demandas e necessidades 

específicas do público a que se destina. Deve contar com supervisão técnico-

profissional para a gestão coletiva da moradia e apoio na construção de regras de 

convívio, definição da forma de participação nas atividades domésticas cotidianas e 

gerenciamento de despesas. Os usuários poderão ser encaminhados a outros serviços, 

programas e benefícios da rede socioassistencial e das demais políticas públicas. O 

tempo de permanência termina ao completar a idade limite (21 anos).  

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
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Respeitando-se as questões de gênero, idade, religião, raça e etnia, orientação sexual 

e situações de diversidades, privilegiando uma convivência participativa e colaborativa 

entre os usuários. 

A república vai dispor de equipe especializada/capacitada, desenvolvendo metodologia 

adequada para prestação de serviço personalizado e qualificado, proporcionando 

cuidado e atenção às necessidades individuais e coletivas. 

A capacidade prevista para o atendimento em cada unidade é de grupos de até 6 jovens 

do mesmo sexo. 

O serviço estabelecerá articulação com a rede socio assistencial da região, visando 

promover a qualidade de vida por meio de ações de educação, fomento ao auto-

cuidado, promoção de autonomia e exercício de sua cidadania.  

 

 

Território de atuação – Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá  é regida 

pela Lei nº 13. 999, de 01 de Agosto de 2002 e uma 

das 32 subprefeituras do município de São Paulo. É 

composta por três distritos: Pirituba, São 

Domingos e Jaraguá, que, somados, representam 

uma área de 54,7 km², habitada por mais de 400 000 

pessoas. 

 

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=02082002L%20133990000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_subprefeituras_do_munic%C3%ADpio_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pirituba
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Domingos_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Domingos_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaragu%C3%A1_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
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A origem do seu nome é o resultado da justaposição das 

palavra tupis pi'ri ("junco") e tyba ("ajuntamento"). Significa, portanto, 

"ajuntamento de juncos". Na região, havia uma lagoa denominada Pirituba, 

resultante de um dos braços do Rio Tietê, que passa próximo. 

 

 Pirituba –   

 

Pirituba é um distrito situado na Zona Noroeste do município de São Paulo, no Brasil. 

Sua localização se dá às margens de vias como a Marginal Tietê, Rodovia dos 

Bandeirantes e Rodovia Anhanguera. Faz divisa com os distritos 

da Lapa, Jaraguá, São Domingos, Freguesia do Ó e Brasilândia. 

O perfil socioeconômico do distrito de Pirituba é de caráter misto: há áreas nobres, 

intermediárias e carentes, tendo as intermediárias como porção maioritária. 

Em seu território, há bairros bem desenvolvidos, que possuem ruas largas, intensa 

arborização, residencias de padrões alto e médio e baixa densidade demográfica. Essa 

característica é notável em áreas como Jardim Pinheiros (City Pinheirinho), Chácara 

Inglesa, Vila Pereira Barreto/Vila Barreto, Jardim Cidade Pirituba (somente no trecho 

que compreende o Parque Jacintho Alberto) e City Recanto Anastácio. 

Por outro lado, também é possível encontrar comunidades carentes, cujas 

características são ruas estreitas, pouca ou nenhuma arborização, residencias de 

padrões baixo e médio baixo e alta densidade demográfica. Essa característica é 

notável em locais como Vila Zatt, Jardim Paquetá, Canta Galo, Jardim Santa Mônica e 

Recanto Monte Alegre. 

Tanto as áreas nobres quanto as carentes representam uma porção minoritária de 

Pirituba, tendo em vista que sua maior parte é formada por residencias voltadas à 

classe média. 

O índice de desenvolvimento humano do bairro é considerado "elevado", estando na 

54º posição dentre os bairros da cidade de São Paulo. De modo geral, a região 

apresenta boa infraestrutura e qualidade de vida, a exemplo dos últimos anos em que 

o bairro passou por uma crescente valorização imobiliária onde o metro quadrado 

passou a girar em torno dos R$ 6.640. 

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
https://pt.wikipedia.org/wiki/Justaposi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juncus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tiet%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marginal_Tiet%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_dos_Bandeirantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_dos_Bandeirantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lapa_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaragu%C3%A1_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Domingos_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia_do_%C3%93_(bairro_de_S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil%C3%A2ndia_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_dos_distritos_de_S%C3%A3o_Paulo_por_%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
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A região que abrange os distritos de Pirituba, Jaraguá e São Domingos, tem uma 

população de aproximadamente 437,5 mil habitantes, em uma área de 54,7 km². Está 

localizado na zona norte da cidade. Sua origem no século XIX deve-se à existência de 

grandes fazendas de café, sendo as principais: a fazenda Barreto, de propriedade do 

médico resendense Luiz Pereira Barreto, a Fazenda do brigadeiro Tobias e a Fazenda 

Jaraguá. Com grande influência política dos fazendeiros e a grande importância do 

café, construíram a estação para receber os carregamentos que se destinavam ao porto 

de Santos. 

O nome de Pirituba é o resultado da palavra "piri", que significa vegetação de brejo e 

com o aumentativo "tuba", que na língua tupi significa "muito". Pirituba tem como 

referência histórica a inauguração da Estação de Trem em 01 de fevereiro de 1885. 

A Fazenda Barreto, com a morte do seu proprietário em 1922, foi partilhada entre seus 

herdeiros. Nesse mesmo ano foi loteada a primeira partilha da Fazenda e em 1926 foi 

loteada a segunda partilha. Essas duas vilas, somadas ao núcleo inicial que se 

desenvolveu ao lado da estação, vieram a se constituir no núcleo principal de 

desenvolvimento do bairro. Posteriormente, outras partes da Fazenda Barreto foram 

loteadas dando lugar a formação de novas vilas, como a Vila Bonilha, Vila Zatt, Vila 

Maria Trindade, Vila Mirante e Jardim São José. 

O Parque São Domingos tem sua origem nas fazendas do Coronel Anastácio de Freitas 

Trancoso, que cultivava cereais, café e chá. Com a morte do coronel em 1839, seus 

descendentes venderam, em 1856, a fazenda ao Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar e 

à sua mulher Domitila de Castro, a marquesa de Santos. 

Em 1917 a Companhia Armour do Brasil compra as fazendas Anastácio e Capuava. A 

partir de 1950, parte das terras são loteadas pela Novo Mundo Investimentos Ltda, que 

as adquiriu da Cia Armour, dando origem ao Parque São Domingos. O nome do bairro 

é em homenagem ao santo católico, São Domingos Sávio.  

Quando a estação de trem de Pirituba foi instalada em um pedaço de zona rural, em 

1885, a história do povoado começou a tomar corpo. Durante muito tempo, a paisagem 

consistia basicamente de cafezais, pastos e matas. Com o progresso do café, viriam as 

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Pereira_Barreto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Pirituba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Domitila_de_Castro_Canto_e_Melo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Domingos_S%C3%A1vio
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indústrias e os novos moradores, entre eles muitos imigrantes italianos, japoneses, 

espanhóis, ingleses, russos, holandeses e húngaros. 

 

 

Evolução Demográfica do Distrito de Pirituba.  

 

 Jaraguá –  

Jaraguá é um distrito situado na zona noroeste do município brasileiro de São Paulo, 

que tornou-se distrito em 1948, em áreas desmembradas de Perus, Pirituba e do antigo 

subdistrito de "Nossa Senhora do Ó", ou, como voltou a ser conhecido Freguesia do Ó. 

Jaraguá faz limites com os municípios de Osasco à Oeste, e Caieiras ao Norte. 

Também com os bairros de Perus, Anhanguera, Brasilândia, São Domingos e Pirituba. 

Em 1968, a antiga Companhia Telefônica Brasileira (CTB) construiu no bairro um 

pequeno prédio para servir de centro telefônico. O custo da linha telefônica, a ser 

adquirida pelos pretendentes a assinantes pelo sistema de "planos de expansão" 

geridos pelo sistema Telebrás, contudo, fez com que não houvesse número suficiente 

de interessados para que se iniciasse a operação do serviço no bairro. Apenas 

em 1984 Jaraguá passou a contar com serviço de telefones automáticos instalados 

pela TELESP, inicialmente com 4.000 terminais que operavam com o prefixo 841. 

Atualmente, aproximadamente 89.000 terminais estão instalados no centro telefônico 

do distrito. 

 

 

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_noroeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/1948
https://pt.wikipedia.org/wiki/Perus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pirituba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia_do_%C3%93
https://pt.wikipedia.org/wiki/Osasco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caieiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Perus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anhanguera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Domingos_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pirituba
https://pt.wikipedia.org/wiki/1968
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Telef%C3%B4nica_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telecomunica%C3%A7%C3%B5es_Brasileiras_S/A
https://pt.wikipedia.org/wiki/1984
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telecomunica%C3%A7%C3%B5es_de_S%C3%A3o_Paulo
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A Estação Ferroviária que leva o mesmo nome do bairro teve sua construção realizada 

pela São Paulo Railway Company sendo inaugurada em 1891 com o nome de Taipas, 

na época conhecida como "Parada de Taipas", sendo posteriormente oficialmente 

renomeada para "Jaraguá" em 1940. 

Bairros: Jaraguá (Centro); Cidade D’Abril; City Jaraguá; Jardim Bandeirantes; Jardim 

Ipanema; Jardim Líder; Jardim Pirituba; Jardim Rincão, Jardim São João; Jardim 

Shangri-lá; Jardim Vivan; Parque Nações Unidas; Parque Pan-Americano; Parque 

Taipas; Vila Chica Luiza; Vila Hilda; Jardim Zoológico; Vila Nossa Sra. da Conceição;  

Vila Aurora; Vila Nova Parada; Vila Homero - próx à Av. Chica Luiza, sentido Sol 

Nascente; Jardim Santa Lucrécia - lado leste da Av. Aléxios Jafet, sentido Vila 

Aurora; Vila Santo Antônio - lado leste da rua Galvão Bueno Trigueirinho, sentido 

Cidade D’Abril; Jardim Alvina - próx ao Coreto de Taipas; Jardim Marilu - próx à Av. 

Raimundo Pereira de Magalhães, sentido Shangri-lá; Estância Jaraguá e Vila Ana 

Rosa - próx à Parada de Taipas; Jardim Rodrigo - próx ao Jd. Shangri-lá; Jardim 

Donária - próx ao Jd. Rincão e Parada de Taipas; Vila Santo Estevão Reis - próx à Av. 

Elísio Teixeira Leite; Jardim Capela da Lagoa - próx ao Vivan e Pan-Americano; Vila 

Nova Jaraguá - lado oeste da Galvão Bueno Trigueirinho, sentido Cidade D’Abril, no 

alto do bairro, com casas antigas, sendo um dos primeiros bairros a se desenvolver do 

distrito; 

Alguns Conjuntos Habitacionais do distrito, pela sua dimensão e relevância local, 

possuem praticamente o status de bairro, são alguns deles: Conj. Hab. Vista Alegre; 

Conj. Hab. Santa Marta; Conj. Res. Bandeirantes; Conj. Res. Alpes do Jaraguá; Conj. 

Hab. VOITH; Portal São Marcos; COHAB Pedra Bonita; Conj. Hab. Jd. Brasília; COHAB 

Pirituba; Conj. Hab. Brigadeiro Eduardo Gomes; Conj. Hab. Brasilândia; 

 

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_Railway_Company
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Evolução Demográfica do Distrito do Jaraguá  

 

 São Domingos   

 

São Domingos é um distrito situado na zona noroeste do município de São 

Paulo localizado entre as rodovias Anhanguera, Bandeirantes, e a Marginal Tietê . 

Faz divisa com os distritos da Lapa, Jaraguá, e Pirituba e com o município de Osasco a 

oeste.  

Os bairros que compõem São Domingos são:  Vila Soares; Jardim Vista Linda; Jardim 

Mutinga; Jardim Maristela; Vila Maria Eugênia; Vila Zulmira, City América; Parque São 

Domingos; Vila Fiat Lux; Parque Maria Domitila; Vila Mangalot; Jardim Mangalot; Jardim 

Santo Elias; Vila Jaguarí; Jardim Nardini; Vila Jaraguá; Jardim Jaraguá; Parque 

Anhanguera; Vila Nova Esperança; Vila Guedes. 

O distrito de São Domingos tem como principais acessos a Marginal Tietê, a Avenida 

Mutinga e a Rodovia Anhangüera. Suas principais vias são: 

 Av. do Anastácio 

 Rua Inácio Luis da Costa 

 Av. Elísio Cordeiro de Siqueira (localmente conhecida como "Avenida Um") 

 Av. Mutinga 

 Av. Jornalista Paulo Zingg (antiga Estrada do Rio Vermelho) 

 Estrada Turística do Jaraguá 

 Rua Joaquim de Oliveira Freitas (localmente conhecida como "Rua Pirituba"). 

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Noroeste_de_S%C3%A3o_Paulo
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https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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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). 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 exclusão 

social, verificado por um adensamento populacional na direção dos bairros que fazem 

divisa com outros municípios. 

 

4 – DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E PARAMETROS PARA A 

AFERIÇÃO DE SEU CUMPRIMENTO 

 

O Serviço de República para Jovens de 18 a 21 anos ora proposto, apresenta as 

metas em conformidade, baseando-se no artigo 116 da Instrução normativa 

http://www.ongsamaritano.org.br/
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03/SMADS/2018, com redação alterada pela IN 01/SMADS/2019) e com a portaria 

46/2010/SMADS: 

    

 Percentual de jovens, com até 02 (dois) anos de permanência, desligados (pelo 

alcance da autonomia) durante o semestre  

Meta: 50% ou mais 

 Percentual médio de pessoas que contribuíram com as contas da casa durante o 

trimestre  

Meta: 100%.  

 Percentual médio de pessoas que contribuíram com as TAREFAS da casa durante 

o trimestre  

Meta: 100%. 

 

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. 

http://www.ongsamaritano.org.br/
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* 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, previsto no Plano de 

Trabalho.  

 

Parâmetros: 

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

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

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

* SUPERIOR: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos, 

bem como insumos referentes a ofertas específicas, encontram-se para além do 

previsto no Plano de Trabalho, com potencial para impactar positivamente sobre a 

qualidade das atividades desenvolvidas. 

 

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. 
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* 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. 

 

Para atingir os indicadores acima, as metas estabelecidas são: manter o ambiente 

organizado, limpo e acolhedor; acessibilidade; espaço físico será zelado para o 

desenvolvimento do serviço; manutenção do espaço físico em dia; preservação e 

guarda adequados dos materiais; mobiliários em perfeitas condições de uso; 

comunicação visual e social; confecção e atualização constante dos materiais 

socioeducativos par realização de diferentes atividades; organização do espaço para 

atender as especificidades de todos os usuários, realizando constantes avaliações em 

busca das melhorias possíveis, a participação dos jovens ocorrerá de forma ativa, uma 

vez que a República se configura como o espalho de favorecimento da autonomia, e a 

dinâmica de organização, limpeza, conservação, são aspectos de suma importância.    

 

2. Dimensão Serviços, Processos ou Atividades:  

 

Indicadores/Parâmetros: 

 

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; 

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


14 

 

 

 

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 
 

 

 

1

4 

 

 

* 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. 

 

Para atingir os indicadores acima, as metas estabelecidas: promoveremos a 

participação dos usuários, na construção do Plano Personalizado de Atendimento PIA; 

Plano de Organização Cotidiana; manteremos a atualização de registro/procedimentos 

dos usuários nos prontuários técnicos e em instrumentais próprios; discussão de casos 

em equipe e articulação com a rede. Todos os Relatórios e todas as intervenções 

contarão com a participação da equipe multiprofissional (Assistente Social, Psicólogo, 

contando com acompanhamento e participação direta do Gerente do serviço).  

 

 

 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% 

 

Capacidade 24 Jovens de 18 a 21 anos de idade, em estado de abandono, em situação 

de vulnerabilidade social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente 

fragilizado e sem condições de moradia. Devendo ter prioritariamente autonomia 

financeira para contribuir com as despesas da casa. Para atingirmos o indicador acima, 

consideraremos a tipologia do serviço e o que preconiza no Plano de Trabalho, as 
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vagas serão ocupadas conforme encaminhamentos realizados ou validados pelo 

CRAS, CREAS e Rede de Serviços Socioassistenciais.  

 

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. 

* 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. 

 

Para atingirmos os indicadores acima, manteremos alimentação do serviço (Café da 

Manhã, Almoço, Lanche, Jantar) em conformidade com o manual prático de 

alimentação da SMADS, servido de acordo com a demanda do serviço e considerando 

as sugestões e especificidades dos usuários, sendo esses:   

Café da Manhã e Lanche da Tarde – Leite ou derivados com enriquecedor (café, 

chocolate, frutas, cereais integrais entre outros). Pães, biscoitos, torradas, bolos entre 

outros com enriquecedor (margarina, manteiga, geléia, queijos, patês, frios entre 

outros). Fruta ou Suco Natural.  

Almoço e Jantar - Arroz ou macarrão em diversas preparações. Feijão ou outra 

leguminosa (ervilha, lentilha, grão de bico entre outros). Prato Principal – Carnes de 

todos os tipos ou ovo. Guarnição – Hortaliças (verduras e legumes) refogadas ou 
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cozidas em diversas preparações. Salada – de preferência alimentos crus. Sobremesa 

– doce ou preferencialmente fruta.  

 

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 

 

Atividades básicas sistematizadas para o desenvolvimento da República Jovem:  

Acolhida / Recepção; Escuta; Entrevista e estudo social; Construção do Plano Individual 

de Atendimento (PIA); Orientação individual/grupal sistemática; Referência e contra-

referência; Buscar contato com familiares e/ou pessoas de referência; Estimular e 

promover a inserção ou permanência na vida escolar (na República para jovens); 

Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; 

Orientação para acesso a documentação pessoal;  Acompanhamento e monitoramento 

dos encaminhamentos realizados; Articulação da rede socioassistencial e com os 

serviços de outras políticas públicas; Elaboração de relatórios e manutenção de 

prontuários  

Desenvolvimento de atividades de convívio social, estimulando a participação em 

atividades na rede pública e privada; Desenvolvimento de atividades que estimulem o 

resgate dos vínculos familiares, intra-familiares e comunitários; Desenvolvimento de 

atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; Planejamento das atividades 

diárias da república, no tocante à higienização, alimentação e organização do local;  
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Orientação aos usuários de como administrar seus próprios recursos financeiros, com 

vistas à sua autonomia e sua contribuição durante o processo de permanência na 

unidade.  

 

 

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. 

 

Para atingirmos o indicador acima, utilizaremos de canais de comunicação e sugestão 

de usuários e suas famílias, com a utilização de caixa de sugestão, coleta de 

informação, entrevista individual no decorrer do acompanhamento e com as 

observações apresentadas por toda a equipe que acompanha a rotina e as atividades 

dentro da República. Utilizaremos a metodologia de Assembleias, momentos em que 

serão debatidos o que tem dado certo na casa, e o que tem dado errado para pensarem 

alternativas coletivas.   

 

 

4. Dimensão: Recursos humanos 
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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. 

 

A equipe de profissionais participará ao menos de uma capacitação por mês. Os temas 

são variados, mas que envolvem a Política Social, Saúde, Educação, Temas da 

atualidade e História, entre outros. 

O Gerente e Técnicos, assumem o compromisso de estarem em um processo de 

formação contínua, buscando maiores qualificações para contribuírem de forma 

significativa no território de atuação. 

Para atingir o indicador acima, as metas estabelecidas são: a participação dos 

profissionais em ações formativas/capacitação; horário de funcionamento; posturas dos 

profissionais; estímulo à participação em espaços de controle social ou defesa de 

direitos. Utilizaremos de buscas ativas por formações em temas ligados à nossa 

atuação social, que agregam no trabalho desenvolvido (todas as formações e os 

profissionais da equipe que participaram, estarão no livro de registro específico para 

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

 

Parâmetros: 

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

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

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

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

 

Para atingir o indicador acima o quadro de RH vai seguir de acordo com o estabelecido 
por SMADS e apresentado em Plano de Trabalho (item 6.9).  

 

Serão atribuídos pontos por cada parâmetro, no seguinte padrão: 

 

* “0” para NÃO SE APLICA 

* “1” para INSUFICIENTE; 

* “2” para INSATISFATÓRIO; 

* “3” para SUFICIENTE; 

* “4” para SUPERIOR 

 

5 – FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS 

 

Para as metas serem cumpridas, as ações a serem executadas semanalmente, 

deverão pautar-se de forma geral em oferecer acompanhamento social integral 

ao jovem na República. 
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Deverá ainda, pautar-se de forma específica em: 

 Possibilitar vivências pautadas no respeito a si próprio e aos outros, 

fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania;  

 Estimular o desenvolvimento de ações que possibilitem a construção de um 

projeto de vida autônoma, de forma sustentável;  

 Garantir espaços que assegurem canais de participação, o respeito às opiniões 

e às decisões individuais e coletivas; 

 Possibilitar o (re)estabelecimento de vínculos familiares;  

 Desenvolver capacidades para construir projetos de vida e alcançar a autonomia;  

 

Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Acolhida 

Informação/ 

Conteúdo da 

Atividade 

Coleta de dados iniciais do usuário, 

conhecendo o histórico, apresentando a casa e 

compartilhando os espaços e o contato com as 

outras pessoas; Estabelecimento inicial do 

vínculo entre usuário e Equipe Técnica, este 

momento é planejado de uma forma leve e 

descontraída, favorecendo que o jovem se 

sinta acolhido e respeitado no espaço.  

Periodicidade Início da permanência na República.  

Responsáveis Equipe Técnica 

Relação com o 

Trabalho 

Acolhimento inicial; momento de escuta e 

conhecimento acerca do jovem e sua história; 

apresentação do serviço e da equipe, na casa 

contaremos com um painel em formato de uma 

grande árvore, nela terá a foto de casa usuário 

simbolizando que são os frutos e que fazem 

parte desse espaço.  

 

Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Construção do PIA – Plano Individual de 

Atendimento 

Informação/Conteúdo  

da Atividade 

Construção do Plano Individual de Atendimento 

junto ao jovem, vai seguir de acordo com as 

demandas específicas destes, as quais 

nortearão as ações e estratégias a serem 

desenvolvidas ao longo do acompanhamento e 

desenvolvimento socioeducativo, serão 

realizadas ações com o intuito de que se 

possível a família participe da construção do 

PIA junto com o jovem.  
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Periodicidade Durante os primeiros atendimentos 

Responsáveis Equipe Técnica – Com participação do jovem e 

sua família  

Relação com o 

Trabalho 

Garantia de atendimento individualizado, 

respeitando as especificidades de cada jovem. 

 

Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Plano de Organização Cotidiana - POC 

Informação/ Conteúdo 

da Atividade 

Construção de uma agenda de atividades que 

respeitem e ofertem alternativas para a 

inserção do usuário na participação de todas as 

tarefas rotineiras (ajudar a separar a roupa para 

lavar, organizar o armário, separar o seu 

material de estudo, organizar o quarto, cuidar 

do jardim, preparar as refeições, fazer a 

limpeza da casa etc.)  

Periodicidade Diariamente  

Responsáveis Equipe Técnica com a participação ativa dos 

Jovens 

Relação com o 

Trabalho 

A construção do POC contribui para a criação 

de uma rotina e o estabelecimento de cuidados, 

pois é de fundamental importância que o jovem 

assuma suas responsabilidades e que 

compreenda que para a dinâmica da casa 

funcionar todos precisam fazer sua parte.  

 

 

Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Atendimento Individual 

Informação/ Conteúdo 

da Atividade 

Atendimento previamente preparado para o 

usuário a partir da discussão e estudo de caso, 

com o objetivo de acolher as demandas e o 

estabelecimento e acompanhamento de metas 

que serão desenvolvidas no Plano Individual de 

Atendimento, buscando concomitantemente 

atuar no fortalecimento da autonomia.  

Periodicidade Semanalmente 

Responsáveis Equipe Técnica 

Relação com o 

Trabalho 

Propor atividades, escuta e momentos 

reflexivos, aplicação de sondagens, a partir das 

demandas apresentadas por cada atendido. 

Realizar intervenções e orientações. 

 

Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Atendimento Individual às Famílias 

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

da Atividade 

Atendimento previamente preparado para a 

família do usuário, buscando compreender o 

histórico, as demandas e os possíveis 

encaminhamentos e intervenções, e atividades 

voltadas para o fortalecimento de vínculos, 

onde reconheçam a casa como sendo um 

espaço acolhedor para todos. Busca por 

garantir a co-participação da família.  

Periodicidade Sempre que necessário 

Responsáveis Equipe Técnica 

Relação com o 

Trabalho 

Propor atividades livres e/ou dirigidas, jogos, 

instrumentais, escuta e momentos reflexivos. 

Realizar intervenções e orientações. 

 

Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Atendimento em Grupo com Jovens 

Informação/ Conteúdo 

da Atividade 

Momento de atividades preparadas para o 

coletivo (jovens) para trabalhar temas diversos 

conforme a demanda apresentada pelo 

contexto ou sugerido.  

Periodicidade                 Quinzenal  

Responsáveis Equipe Técnica e Profissionais Convidados 

Relação com o 

Trabalho 

Trabalhar a relação com o outro; Desafios da 

vida em Sociedade; Estimular pensamento 

crítico e reflexivo; ampliação de repertório. 

 

Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Atendimento em Grupo com Familiares 

Informação/ Conteúdo 

da Atividade 

Encontro junto aos familiares para trabalhar 

temas diversos conforme a demanda 

apresentada pelo contexto ou sugerido pelos 

próprios familiares. 

Periodicidade Mensal 

Responsáveis Equipe Técnica 

Relação com o 

Trabalho 

Estimular pensamento crítico e reflexivo; 

ampliação de repertório; fortalecimento dos 

vínculos familiares. 

 

Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Encaminhamentos e Inserções à Rede 

Socioassistencial (Escola, Trabalho e 

Cidadania, Saúde, Esporte, Lazer e Cultura, 

Assistência Social, entre outras conforme 

demanda). 

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

da Atividade 

Encaminhamentos realizados para a rede de 

acordo com a demanda levantada ou 

apresentada 

Periodicidade Conforme demanda 

Responsáveis Equipe Técnica 

Relação com o 

Trabalho 

Promover conhecimento acerca dos serviços 

disponíveis em seu território e como acessá-

los. Garantir o acesso à proteção básica e 

especial. 

 

Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Oficinas Diversas 

Informação/ Conteúdo 

da Atividade 

Realização de oficinas pontuais sobre temas 

pertinentes ao processo da socioeducação. 

Periodicidade Semanalmente 

Responsáveis Desenvolvidas pelos Técnicos e Gerente, por 

meio de Planejamento.  

Relação com o 

Trabalho 

Desenvolver aptidões e habilidades. Ampliação 

de repertório social e cultural favorecendo o 

protagonismo: Exemplos – Oficinas de 

Jardinagem (Construindo uma horta 

suspensa); Oficina de Artesanato; Oficina de 

Culinária etc.  

 

Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Passeios / Atividades de Cultura, Esporte e 

Lazer 

Informação/Conteúdo 

da Atividade 

Passeios a locais definidos junto ao público 

atendido; celebração de datas comemorativas; 

promoção de eventos esportivos, culturais e de 

lazer. 

Periodicidade Quinzenal  

Responsáveis Gerente e Equipe Técnica 

Relação com o 

Trabalho 

Garantir o acesso à cultura e lazer.  

Ampliação do repertório comunitário, social e 

cultural. 

 

Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Participação Eventos/Discussões/Fóruns/ 

Cursos de Capacitação. 

Informação/ Conteúdo 

da Atividade 

Participação da equipe profissional em eventos 

relacionados ao trabalho desenvolvido. 

Periodicidade Mensal  

Responsáveis Equipe Profissional 

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

Trabalho 

Promover atendimento de melhor qualidade. 

Ampliar o conhecimento acerca dos 

movimentos coletivos, sociais, 

profissionalizantes, de saúde, educação e 

cultura; bem como promover o 

contato/articulação com demais profissionais 

da área e do território, favorecendo parcerias. 

 

Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Visita Técnica Domiciliar 

Informação/ Conteúdo 

da Atividade 

Visita técnica domiciliar tem por objetivo 

reconhecer as demandas do território e 

apreender as condições de vida e de moradia 

da família atendida desvelando a realidade, 

além de realizar através destas visitas busca 

ativa, orientações e encaminhamentos, 

conhecimento do entorno da moradia e 

aproximação da família com o jovem.  

Periodicidade Conforme demanda (Uma visita inicial para 

construção do PIA e as demais de acordo com 

as necessidades apresentadas).  

Responsáveis Equipe Técnica 

Relação com o 

Trabalho 

Melhor apropriação da dinâmica familiar e 

comunitária, a participação da família no 

serviço e a aproximação ao jovem fica 

condicionada a perspectivas de garantia de 

direitos e proteção, sendo avaliado pela equipe 

técnica as possibilidades, a forma e como essa 

reaproximação pode acontecer, resguardando 

com absoluta prioridade o jovem.  

 

Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Registro dos Atendimentos e Atividades 

Realizadas / Elaboração de Relatórios 

Técnicos / Preenchimento de Instrumentais 

Técnicos conforme necessidades 

operacionais. 

Informação/Conteúdo 

da Atividade 

Registro técnico do trabalho realizado. 

Elaboração de Relatórios Técnicos 

Informativos, Acompanhamento, Pareceres 

etc. 

Periodicidade Constante 

Responsáveis Gerência / Equipe Técnica  

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

Trabalho 

Garantir a atualização das Pastas Técnicas 

bem como a manutenção, controle e avaliação 

da política socioeducativa. 

Comunicação com o Poder Judiciário e demais 

instâncias, respeitando as especificidades de 

cada caso.  

 

 
 

 

Trabalho com Usuários: 

 

Esse eixo 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 em Benefícios de 

transferência de renda; mapeamento das relações de vínculos afetivos; participação 

dos usuários nos projetos de revitalização e apropriação da residência como um espaço 

pessoal; participação dos usuários no planejamento e no desenvolvimento das 

atividades; aquisições dos usuários por atividade desenvolvida; atividades externas; 

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; 

acompanhamento constante da realidade da residência, cuidando para que espaço e 

mobiliários ofertem as melhores condições de conforto para os usuários; criação de 

métodos alternativos que possibilitem a inserção de todos nas atividades diárias de 

rotina da República, este Plano de trabalho apresenta como premissa básica que o 

jovem, tenha garantido o seu direito de participação ativa, os fortalecendo e fomentando 

uma maior autonomia dentro de cada especificidade.  

 

 

Trabalho com Família:  

 

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
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Incentivar o reestabelecimento/fortalecimento dos vínculos, ainda que não seja possível 

mais viver com a família. Essas referências familiares constituem-se elementos 

importantes para a manutenção de laços sociais e para o sentimento de pertencimento. 

Para tal, serão viabilizadas visitas de ambas as partes, de modo que a família 

reconheça o espaço da República como a casa do seu familiar, sendo implantada uma 

sistemática de acompanhamento familiar, que ela possa participar da construção do 

Plano Individual de Atendimento, que seja possibilitada a construção reflexiva acerca 

de suas responsabilidades, de sua dinâmica de relacionamento intrafamiliar e de 

padrões de relacionamentos. 

Esse eixo compõe: mapeamento das relações de vínculos afetivos; participação dos 

familiares nos projetos de revitalização; participação dos familiares no planejamento 

das atividades na busca por fortalecimento de vínculos e superando preconceitos; 

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 contra referência; articulação entre 

atividades e espaços para difusão das produções dos usuários; estimulo à participação 

dos usuários durante as atividades.  

A participação da família fica condicionada a proteção e garantia de direitos dos 

usuários, a partir do primeiro atendimento a equipe busca conhecer melhor a história e 

contexto de vida, torna-se fundamental a visita domiciliar para iniciar o trabalho de 

construção de vínculo da família com o serviço, partindo dessa relação serão realizados 

grupos mensalmente e atendimentos individuais dentro das necessidades de cada caso 

seguindo um calendário de agendamento, favorecendo a relação positiva da família 

com o usuário dentro da República.  

Serão garantidos ainda momentos de confraternização que contarão com a 

participação da família, que serão as festas organizadas dentro dos planejamentos de 

atividades semestrais, entre elas o “dia de quem cuida de mim” (comemoração e 

valorização da família) e “confraternização de final de ano” (explorando a importância 

da afetividade e da solidariedade), entre outras.  

 

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

 

Esse eixo 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. 

O Serviço ofertado na República deverá estar articulado com a educação, saúde, 

profissionalização, e demais políticas na busca por garantir o atendimento integral ao 

jovem.  

A articulação intersetorial com as políticas públicas é necessária para que possibilite 

prestar suportes e apoios aos usuários oferecendo, conforme necessidade, assistência 

em todos os aspectos.  

 

6 – DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

 

6.1. Público alvo: 

 

Jovens de 18 a 21 anos, em estado de abandono, em situação de vulnerabilidade 

social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem 

condições de moradia. Devem ter prioritariamente autonomia financeira para 

contribuir com as despesas da casa.  

 

6.2. Informações das instalações a serem utilizadas: 

 

A ONG através de recursos da SMADS, se compromete a locar imóvel dentro do distrito 

de atuação que venha de encontro com as especificidades do serviço, sendo um 

ambiente com características residenciais, contendo: quartos, sala de estar, ambiente 

para refeições, banheiros, cozinha, área de serviço, área externa (varanda, quintal, 

jardim). Ambiente acolhedor e espaços reservados para manutenção da privacidade do 

(a) usuário (a) e guarda de pertences pessoais de forma individualizada.  

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
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Contando com “Rota Acessível” que consiste no percurso livre de qualquer obstáculo 

de um ponto a outro (origem e destino) e compreende uma continuidade e abrangência 

de medidas de acessibilidade. Ou seja: para que consideremos uma casa acessível, de 

nada adianta, por exemplo, assinalar a existência de uma “rampa” e portas largas se 

entre um ambiente e outro existir corredores estreitos com móveis impedindo o acesso. 

A “Rota Acessível será considerada como fator preponderante para a classificação de 

ambas as casas como verdadeiros espaços inclusivos.  

Espaço (Característica):  

Quartos: 2 Jovens por Quarto  

Quantidade mínima de móveis: 2 cama; 2 criado-mudo e 2 guarda-roupa de solteiro.  

Sala de Estar: Com espaço suficiente para acomodar o número de usuários e equipe 

técnica. Quantidade mínima de móveis: Puffs igual ao número de usuários e 

Estante/Armário TV.  

Ambiente para refeições: Com espaço e mobiliário suficiente para acomodar o 

número de usuários atendidos. 

Quantidade mínima de móveis: 1 mesa para 6 pessoas. Pode tratar-se de um cômodo 

independente, ou estar anexado a outro cômodo (por exemplo, à sala de estar ou à 

cozinha).  

Ambiente para Estudo: Poderá haver espaço específico para esta finalidade ou, ainda, 

ser organizado em outros ambientes (quarto, copa) por meio de espaço suficiente e 

mobiliário adequado. 

Banheiro: Com as adaptações necessárias, mínimo 2 banheiros.  

Cozinha: Com espaço suficiente para acomodar utensílios e mobiliário para preparar 

alimentos. O espaço da cozinha deverá ser planejado e dimensionado de modo que os 

usuários possam realizar atividades de preparo dos alimentos, incluindo as ajudas 

técnicas necessárias, de preferência personalizadas para cada indivíduo.  

Quantidade mínima: pia; fogão e geladeira. Previsão para armário sob a pia e 

gabinete.  

Área de Serviço: Com espaço suficiente para acomodar utensílios e mobiliário para 

conter equipamentos e guardar objetos e produtos de limpeza.  

Quantidade mínima: 1 tanque e 1 máquina.  

http://www.ongsamaritano.org.br/
mailto:sfassis@zaz.com.br
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Área externa (Varanda, quintal, jardim etc.): Espaços que possibilitem o convívio 

entre os usuários e a vizinhança. Evitaremos a instalação de equipamentos que estejam 

fora do padrão socioeconômico da realidade de origem dos usuários e da comunidade 

onde a casa estiver inserida, teremos como prioridade, quando possível, a utilização 

dos equipamentos públicos ou comunitários de lazer, esporte e cultura, proporcionando 

um maior convívio comunitário e incentivando a socialização dos usuários. 

Sala para equipe técnica: Com espaço e mobiliário suficiente para o desenvolvimento 

de atividades de natureza técnica e administrativa (elaboração de relatórios, realização 

de atendimentos às famílias, reuniões etc.)  

 

 

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, em consonância com a especificidade do Serviço de 

República para Jovens de 18 a 21 anos.  

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”. 

Esse serviço estará vinculado a SAS/CREAS e manterá relação direta com a 

equipe técnica deste Centro, que deverá operar a referência e a contra referência 

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


30 

 

 

 

30 
(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 
 

 

 

3

0 

 

 

com a rede de serviços socioassistenciais da proteção social básica e especial e 

com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, 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 

 

Demanda encaminhada e/ou validada pelo CRAS, CREAS e Rede de Serviços 

Socioassistenciais.  

 

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 concepção de juventude deste plano de trabalho fundamenta-se na psicologia sócio-

histórica e na sociologia da juventude, visões que defendem a desnaturalização da 

adolescência. A articulação entre essas duas vertentes possibilita a compreensão da 

juventude como processo social em construção, intimamente relacionado com os 

aspectos históricos e culturais, sem desconsiderar os aspectos geracionais e 

biológicos. Utiliza-se o termo juventudes para dar conta dessas diferenças: se existem 

juventudes, existe também a necessidade de práticas diferenciadas, que deem suporte 

à diversidade. 

O tema juventude apresenta uma série de ambivalências: ora juventude é 

compreendida como potência, ou como promessa de mudança, como foi caracterizada 

nos anos 50 e 60, ora como problema social, risco e vulnerabilidade, concepção 

anunciada recentemente, nos programas de políticas públicas para esse público. Nossa 

finalidade ao apresentar essas diferentes concepções de juventude não é definir ou 

defender apenas uma, mas sim procurar compreender a juventude a partir das 

ambivalências. Para esse fim, é importante compreender quem são os jovens que 

atendemos, conhecer os contextos, seus valores e projetos de vida. 
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Além de uma condição social, a juventude é um momento experienciado como confuso 

e pouco definido na transição de papéis e na falta de emancipação social. Ressaltamos 

que a juventude está marcada por transições entre dependência e autonomia, e que os 

variados processos de inserção contemplam aspectos pessoais e sociais tais como 

sexualidade, participação cultural e política, e inserção no trabalho. Esses aspectos 

manifestam modos de ser jovem e, no decorrer da história, como já mencionado, 

flutuam de potencial transformador para risco e vulnerabilidade social. 

Para se assegurar maior grau de autonomia dos jovens na República, desenvolveremos 

estratégias de cuidados que potencializam o exercício das atividades básicas do 

cotidiano e da vida diária nas formas de suportes e apoios, considerando a capacidade 

de realizar atividades instrumentais da vida diária como fazer compras, pagar contas, 

utilizar meios de transporte, cozinhar, cuidar da própria saúde, manter sua própria 

segurança etc.  

O Plano Individual de Atendimento – PIA será um instrumento técnico norteador da 

relação entre os usuários e profissionais do serviço. Neste documento será possível 

visualizar as ações e metas de desenvolvimento do usuário, considerando o período de 

permanência deste no serviço. O PIA será elaborado de forma participativa desde o 

momento de chegada do usuário no Serviço, e, sempre que necessário, contará com a 

participação de outros profissionais da área de saúde e da área de educação em sua 

construção. A natureza deste plano centrará nos aspectos funcionais e na 

determinação do grau inicial e do potencial de emancipação dos usuários, servindo, 

fundamentalmente, para a identificação das necessidades de ajudas técnicas e 

mecanismos e serviços de apoio à vida independente e inclusão na comunidade. Esse 

plano, também irá considerar a história de vida de cada morador e a situação e dinâmica 

de sua família, quando for o caso. Este aspecto da avaliação servirá para o 

planejamento da reinserção familiar, quando ainda houver possibilidade para tal. Será 

elaborado um Plano de Organização do Cotidiano - POC. Este documento será um 

instrumento de planejamento das rotinas da República. O Plano de Organização do 

Cotidiano será elaborado de forma participativa pelos usuários e profissionais do 

serviço, coordenado e acompanhado pelo Gerente. A organização da rotina é central 

para alcançar os objetivos propostos, uma vez que o desenvolvimento de autonomia e 
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independência passa pela utilização do cotidiano como instrumento terapêutico. Assim, 

há que existir um equilíbrio entre o estabelecimento de regras para o convívio, com o 

consequente efeito pedagógico de instar a responsabilidade e o respeito pelo outro, e 

a possibilidade de vivenciar escolhas com liberdade. Esse plano de organização do 

cotidiano terá como foco os cuidados relacionados aos moradores, orientações sobre 

a postura dos profissionais, no sentido de adotar atitudes adequadas que se distanciem 

tanto da superproteção, quanto da superestimação das habilidades dos jovens. 

Acompanhará todos os cuidados oferecidos nos diferentes momentos do dia como 

acordar, levantar, fazer as refeições, preparar alimentos, cuidar das próprias coisas, 

contribuir para a limpeza e organização da casa e na ajuda solidária aos outros 

moradores. Será incluído no POC, a convivência comunitária dada a importância da 

inserção na comunidade e do fortalecimento dos laços sociais dos moradores. 

Acreditamos que é fundamental a elaboração de estratégias e ações, que vão desde o 

reconhecimento da vizinhança, o estabelecimento de vínculos com as pessoas que 

residem e trabalham no entorno, até a utilização conjunta dos espaços sociais, 

culturais, de lazer, do comércio e da rede social de apoio do território. Essas estratégias 

e ações farão parte do cotidiano deste serviço. 

O serviço ainda desenvolverá ações para incentivar o reestabelecimento/fortalecimento 

dos vínculos, ainda que não seja possível mais viver com a família. Essas referências 

familiares constituem-se elementos importantes para a manutenção de laços sociais e 

para o sentimento de pertencimento. Para tal, serão viabilizadas visitas de ambas as 

partes, de modo que a família reconheça o espaço da república como a casa do seu 

familiar. Que seja implantada uma sistemática de acompanhamento familiar, que ela 

possa participar da construção do Plano Individual de Atendimento, que seja 

possibilitado a construção reflexiva acerca de suas responsabilidades, de sua dinâmica 

de relacionamento intrafamiliar e de padrões de relacionamentos. A República tem por 

objetivo acolher e fortalecer os usuários visando à inclusão social, a conquista da 

autonomia e o exercício da cidadania. Neste sentido, está previsto a possibilidade de 

oferecer outras formas de suporte, recursos e apoios, inclusive reintegração familiar, 

quando isto for possível e do desejo do morador. Dependendo das particularidades de 

cada caso e das possibilidades de oferta e acesso aos apoios na comunidade, poderá 
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haver desligamento do serviço e o encaminhamento para outras formas de inserção 

social. Quando o morador optar por sair da república, ou atingido os 21 anos de idade 

o processo de transição do serviço deve desenvolver-se de modo gradativo, com a 

participação ativa dele no planejamento das fases subsequentes.   

 

TRABALHO SOCIAL –  

 Acolhida / Recepção;  

 Escuta;  

 Entrevista e estudo social;  

 Construção do Plano Individual de Atendimento (PIA); 

 Orientação individual/grupal sistemática;  

 Referência e contra-referência;  

 Buscar contato com familiares e/ou pessoas de referência; 

 Estimular e promover a inserção ou permanência na vida escolar (na República 

para jovens);  

 Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho;  

 Orientação para acesso a documentação pessoal;  

 Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados; 

  Articulação da rede socioassistencial e com os serviços de outras políticas 

públicas;  

 Elaboração de relatórios e manutenção de prontuários 

 

TRABALHO SOCIOEDUCATIVO –  

 Desenvolvimento de atividades de convívio social, estimulando a participação em 

atividades na rede pública e privada; 

 Desenvolvimento de atividades que estimulem o resgate dos vínculos familiares, 

intra-familiares e comunitários;  

 Desenvolvimento de atividades de convívio e de organização da vida cotidiana;  

 Planejamento das atividades diárias da república, no tocante à higienização, 

alimentação e organização do local;  
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 Orientação aos usuários de como administrar seus próprios recursos financeiros, 

com vistas à sua autonomia e sua contribuição durante o processo de permanência 

na unidade;  

  

AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS – 

 Ser acolhido em suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades;  

 Ter acesso a um ambiente acolhedor e espaços reservados a manutenção da 

privacidade do usuário;   

 Ter reparado ou minimizado os danos por vivências de violência e abusos; 

  Ter sua Identidade, integridade e história de vidas preservadas; 

 Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares 

e comunitários; 

 Ter acesso a serviços, benefícios socioassistenciais e programas de transferência 

de renda, conforme necessidades e Inserção e permanência na rede de ensino;  

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

em princípios éticos de justiça e cidadania;  

 Conhecer seus direitos e como acessá-los;  

 Ter oportunidades de escolha e tomada de decisão;  

 Ter experiências para relacionar-se e conviver em grupo, administrar conflitos por 

meio do diálogo, compartilhando outros modos de pensar e agir 

 Ter oportunidade de avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e 

reivindicações; 

 Ter espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, acessibilidade, 

habitabilidade, salubridade, segurança e conforto; 

 

A metodologia de atuação parte 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;  
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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. 

 

As ações socioeducativas, na perspectiva da formação integral do indivíduo, serão: 

 

1) Ajudar o indivíduo 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.  

 

Nas atividades realizadas individualmente também são utilizados diferentes 

instrumentos para favorecer a reflexão, interação e formação, como músicas, poemas, 

imagens, textos, jogos, dinâmicas grupais e dentro desses, serão trabalhados temáticas 

como o conhecimento do corpo, o respeito ao próximo, questões de sexualidade e 

diversidade, o reconhecimento de direitos, entre outros. 

 

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 

no processo socioeducativo dos usuários.  

A sistematização das diversas pesquisas nacionais sobre o tema confronta 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 controle da demanda será realizado por meio de gestão de dados e informações.  

- Sistema de monitoramento e avaliação  

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


36 

 

 

 

36 
(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 
 

 

 

3

6 

 

 

• Pactuação dos atendimentos junto aos parceiros e serviços acessados do município 

de São Paulo, bem como devolutiva das ações junto às mesmas, por meio de reuniões 

e apresentação de relatório final.  

• Reunião semanal da equipe para planejamento e monitoramento das ações. 

• Reunião com a coordenação e equipe técnica do serviço para discussão de casos.  

• Elaboração do PIA – Plano Individual de Atendimento. Indicadores a serem 

avaliados:  

• Elevação da Autonomia  

• Estabelecimento de novos vínculos de amizade 

Utilizaremos os seguintes controles:  

• Ficha cadastral dos usuários.  

• Registros dos planejamentos e avaliações por meio de livro ata, relatório diário da 

atividade e oficina e relatório mensal.  

• Livro de ocorrências.  

• Registro fotográfico.  

• Pesquisa com os usuários(as).  

• Reuniões semanais com a equipe técnica e eventualmente com SAS, CREAS e 

CRAS.  

Resultados esperados:  

• Diminuição do índice de exclusão social e da vulnerabilidade social  

• Elevação da autonomia  

• Melhoria da autoestima  

• Reintegração familiar  

• Tempo de permanência, Inserção e Acompanhamento  

• Participação da vida comunitária e social  

• Inserção sócio produtivo e Articulação com a Rede de serviços. E contribuir para:  

• Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou 

reincidência;  

• Proteção social a famílias e indivíduos; 

 • Identificação de situações de violação de direitos;  
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Indicadores de avaliação do serviço previstos na Declaração Mensal de Execução do 

Serviço: 

 • Percentual médio de famílias (nuclear e/ou extensa), mesmo que com vínculos 

fragilizados, acompanhadas durante o trimestre.  

• Média de 6 atividades externas de natureza socioeducativa/lazer realizadas durante 

o trimestre.  

• Percentual médio jovens realizando cursos e/ou atividades profissionalizantes e/ou 

de preparação para o mundo do trabalho no trimestre.  

• Percentual médio de jovens estudando ou trabalhando, acompanhados pelo serviço 

durante o trimestre.  

• Percentual de jovens com Plano Individual de Atendimento - PIA em execução.  

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 das atividades, por meio de instrumental previamente 

elaborado.  

 

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.  

Diariamente, o serviço contará com caixa de sugestão para apontamentos/escritas 

livres, assim como instrumental pré-elaborado com itens a serem avaliados por 

múltipla escolha de satisfação dos atendidos (direta e indiretamente), bem como 

espaço para sugestões e/ou críticas. 
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O processo de monitoramento também será sistematizado através de reuniões da 

equipe multidisciplinar mensal, 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;  

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, aproximadamente uma vez por mês;  

6. Supervisão técnica do CREAS à equipe de profissionais do serviço; 

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

metas, registradas em instrumentais específicos indicados por SMADS e pelo próprio 

Serviço.   

 

As reuniões de equipe serão semanais, às sextas feiras, ou de acordo com o 

surgimento de ações necessárias no cotidiano. Nas reuniões serão realizados estudos 

e discussões de casos; atualização de Pastas Técnicas dos usuários ocorrerá 

constantemente, com seus devidos documentos e registros de 

atendimentos/encaminhamentos/procedimentos; levantamento e análise das 

atividades da semana; troca e reprodução de reuniões, formações, seminários, 

articulações ocorridas; planejamento mensal de grupos e/ou atividades. 

 

Na última Sexta-Feira do mês será utilizada como momento de Parada Pedagógica, 

para realização de atividades com a equipe para trabalhar aspectos emocionais e 

formativos, podendo acontecer em espaços e atividades externas, como em parques, 

feiras, bibliotecas, praças, oportunizando momentos leves e de contextualização com 

as complexidades cotidianas do trabalho, levando-se em conta as experiências 

vividas, o fortalecimento de vínculos entre a equipe e uma maior interação com os 

espaços da comunidade para inserção inclusive dos próprios usuários.   
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6.7 Demonstração de metodologia do trabalho social com famílias 

 

A relação da equipe técnica, com o jovem e sua família, estará fundamentada no 

estabelecimento de vínculos de confiança e proximidade, que podem ampliar o 

conhecimento sobre esse usuário 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 República para Jovens de 18 a 21 anos. 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. 

 

Compreendemos a complexidade da família em trabalhar e conseguir organizar sua 

rotina para participar das atividades ofertadas pela República, nesse sentido os grupos 

de famílias que acontecerão mensalmente serão em horário posterior ao expediente, 

possibilitando que consigam sair de suas atividades laborativas e participar desses 

momentos que são fundamentais para o fortalecimento de vínculos do jovem com sua 

família, as festas e eventos comemorativos serão realizados preferencialmente aos 

Sábados, para comtemplar a todos.  

 

6.8 Demonstração de conhecimento e capacidade de articulação com serviços da 

rede socioassistencial local e políticas setoriais, no âmbito territorial 
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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 o usuário 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 de todas as pessoas. 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 acúmulo de experiências no 

território.  

 

Segue abaixo relação das parcerias firmadas pela Organização:  

 

 Universidade de São Paulo – USP; 

 Centro de Referência Fidelis Ribeiro;  

 Comunidade STMERI (Londres);  

 Consorcio Intermunicipal do ABC;  

 Coordenadoria Municipal de Saúde;  

 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;  
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 Pastoral do Menor;  

 Prefeitura Municipal de Diadema  

 Rotary Clube 

 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;  

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

 Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP; 

 CATe de diferentes regiões.  

 

Comprometimento de articulação no território com Unidades Básicas de Saúde, 

Escolas Municipais e Estaduais, CRAS, CREAS, CEDESP, CATe, parceriais locais 

buscando inserções no Mercado de trabalho, entre outros.  

 

 

 

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 

 
02 

SUBTOTAL  03 

http://www.ongsamaritano.org.br/
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Obs: No caso de profissional com formação em Serviço Social, este passa a ter a carga 
horária semanal de 30 horas em cumprimento às disposições contidas na Lei Federal 
nº12.317/2010. 
 

6.9.1 especificar no quadro de recursos humanos a formação de cada 
profissional, bem como, a carga horária, habilidades, atribuições e competências 
 

Gerente de serviço: Nível superior em Pedagogia, preferencialmente com 

especialização em Psicopedagogia, e experiência na área de atenção à jovens e 

famílias. Experiência e amplo conhecimento das políticas públicas, da rede 

socioassistencial e demais de serviços da cidade e região.  

Principais atividades a serem desenvolvidas:  

a. Gestão do serviço.  

b. Elaboração, em conjunto com os técnicos e demais colaboradores, do Plano 

Individual de Atendimento, do Plano de Organização do Cotidiano.  

c. Organização da seleção e contratação de pessoal e supervisão dos trabalhos 

desenvolvidos.  

d. Articulação com a rede de serviços e Conselhos de Direitos.  

e. Mediação de conflitos e interesses.  

f. Gerenciamento dos cuidados relacionados às Repúblicas.  

g. Organização do cotidiano.  

h. Auxiliar o jovem na administração de benefícios ou rendas, fomentando e preparando 

para a autonomia financeira. 

 

Técnicos: Nível superior em Psicologia e Serviço Social. Experiência no atendimento 

a jovens e familiares em situação de vulnerabilidade social.  

Principais atividades a serem desenvolvidas:  

a. Elaboração, em conjunto com o gerente, do Plano Individual de Atendimento e do 

Plano de Organização do Cotidiano.  

b. Acompanhamento psicossocial e do grau de desenvolvimento pessoal e funcional 

dos usuários.  

http://www.ongsamaritano.org.br/
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c. Acompanhamento psicossocial de suas respectivas famílias, com vistas à 

reintegração familiar, quando possível.  

d. Apoio e acompanhamento da rotina da república.  

e. Encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com outros atores da rede de 

serviços sobre encaminhamentos necessários ao acompanhamento dos jovens e suas 

famílias.  

f. Organização das informações dos jovens e respectivas famílias, na forma de 

prontuário individual.  

g. Promoção do desenvolvimento dos usuários como sujeitos de direitos a partir de 

processos de emancipação, inclusão social autonomia.  

h. Elaboração, encaminhamento e discussão com outras instâncias.  

i. Preparação gradual para o momento de desligamento do jovem do serviço, em 

parceria com o gerente. 

 

Obs: A OSC Samaritano São Francisco de Assis reconhece que toda a equipe 

profissional do serviço em contato com os usuários desempenham um papel de 

educador, o que exige de todos uma postura adequada profissionalmente, neste 

sentido seremos extremamente cuidadosos, buscando a qualificação constante de 

todos, contando com uma equipe coesa, uma vez que, os usuários manterão relação 

constante com todos, independentemente de suas funções.  

 

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. 

 

Gerente de serviço - De segunda-feira a sexta-feira – 8 horas diárias das 8h às 17h. 

Com uma folga semanal para compensar o plantão aos fins de semana. Um sábado e 

domingo de trabalho por mês. (Podendo ocorrer alterações de horários dentro das 
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necessidades e dinâmicas das casas, incluindo visitas e acompanhamentos da 

dinâmica da casa no turno da noite).  

Técnicos – Psicólogo - De segunda-feira a sexta-feira – 8 horas diárias das 8h às 17h. 

Assistente Social - De segunda-feira a sexta-feira – 6 horas diárias das 13h às 19h. 

Com uma folga semanal para compensar o plantão aos fins de semana. Um sábado e 

domingo de trabalho por mês. 

Observação: Escala de trabalho para gerente e técnicos, inclui trabalhar aos fins de 

semanas, o Samaritano reconhece a importância que aos finais de semana sempre 

tenham representantes da equipe técnica na casa para acompanhamento da rotina e 

ofertar respaldos em casos de intercorrências, assim como o gerente esporadicamente 

acompanhara o desenvolvimento do turno da noite e estará sempre disponível para 

comparecer na República ou no caso de impossibilidade solicitar o comparecimento de 

um representante da equipe Técnica para acompanhar situações que demandem 

suporte aos jovens.  

 

6.9.3 especificar a utilização das horas técnicas, quando for o caso 

 

O serviço não conta com horas técnicas, porém elencamos que a Diretoria Executiva 

do Samaritano 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 do convênio (de acordo com o 

valor informado no INSTRUMENTAL PARA INSTALAÇÃO DE PARCERIA POR 

TERMO DE COLABORAÇÃO) 

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

e IPTU, quando for caso.  

http://www.ongsamaritano.org.br/
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7.1.2. Valor Anual ou do período (valor mensal x quantidade de meses no 

exercício).  

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

se inferior a 60).  

 

Valor Mensal Valor Anual  Valor p/ 60 Meses  

 

R$ 62.861,79 

 

  R$ 754.341,48 

 

 

R$ 3.771.707,40 

 

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)   
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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. (  ) Não solicitarei verba de implantação 

8.2. (X) Solicitarei verba de implantação no valor estimado de: R$ 34.861,79  
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9. Contrapartidas.  
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10. QUADRO DE DESEMBOLSO 

 

10.1. Parcela única  

10.1.1. Valor da Verba de Implantação: R$ 34.861,79 

10.1.2. Contrapartidas em bens: R$ 6.000,00 (mês inicial do projeto)  

10.1.3. Contrapartidas em Serviços: R$ 0,00 

10.1.4. Contrapartidas em Recursos Financeiros: R$ 0,00 

 

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). 

 

PARCELAS VERBA DE 

IMPLANTA ÇÃO 

CUSTOS DIRETOS 

E INDIRETOS 

CONTRAPAR 

TIDAS EM 

BENS 

CONTRAPARTID 

AS EM 

SERVIÇOS 

CONTAPARTID 

AS EM 

RECURSOS 

FINANCEIROS 

1ª. --- --- --- --- --- 

2ª. --- --- --- --- --- 

http://www.ongsamaritano.org.br/
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3ª. --- --- --- --- --- 

4ª. --- --- --- --- --- 

5ª. --- --- --- --- --- 

6ª. R$ 34.861,24    R$ 62.861,24 R$ 6.000,00 --- --- 

7ª. --- R$ 62.861,24 --- --- --- 

8ª. --- R$ 62.861,24 --- --- --- 

9ª. --- R$ 62.861,24 --- --- --- 

10ª. --- R$ 62.861,24 --- --- --- 

11ª. --- R$ 62.861,24 --- --- --- 

12ª. --- R$ 62.861,24 --- --- --- 

TOTAL R$ 34.861,24 R$ 474.894,32 R$6.000,00 --- --- 

 

Obs.: Este quadro demonstra os valores das parcelas referentes ao período de 7 

meses, sendo que o Samaritano reconhece que já estamos praticamente no meio do 

ano de 2020, e que todos os procedimentos de seleção e formalização do convênio 

para que a implantação do serviço ocorra, leva algum tempo, e os repasses seguirão 

entre o mês de início de vigência da parceria e o término do exercício civil, o valor total 

de recursos será de até R$ 474.894,32 (Quatrocentos e setenta e quatro mil, oitocentos 

e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos) no exercício de 2020. A partir do 

exercício civil seguinte, serão 12 parcelas de igual valor até o penúltimo exercício. No 

último exercício, o número de parcelas corresponderá ao período entre o primeiro mês 

do exercício e o mês de término de vigência da parceria. 

 

 

 11. INDICADORES DE AVALIAÇÃO  

 

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 
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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. 

 

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. 

                                            
1Diretrizes 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 

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


53 

 

 

 

53 
(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 
 

 

 

5

3 

 

 

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.   

 

Abaixo, alguns dados podem ser levantados e sistematizados para o levantamento 

de um diagnóstico socioeducativo no território de atendimento: 

 

Dos indicadores de metas e resultados. 

 

Art. 116 – Os indicadores qualitativos da execução da parceria, nos termos desta 

Instrução Normativa, serão divididos em quatro dimensões com seus respectivos 

parâmetros, além de outros específicos eventualmente previstos na norma de 

tipificação do serviço ou descrição do projeto:(Redação dada pela Instrução Normativa 

SMADS nº 1/2019) 

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. 

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

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/
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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. 
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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; 
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* 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 

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; 
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* “2” para INSATISFATÓRIO; 

* “3” para SUFICIENTE; 

* “4” para SUPERIOR. 

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 normativa; 

* 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. 

§ 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. 
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Legislação Específica  

 

Lei nº 12.010, de 03/08/2009   Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa de 

Direito de Criança e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária – 

CONANDA/2006  

  

Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Criança e Adolescentes – 

Brasília/2009.  

  

Resolução Conjunta nº 2 de 2014 – CMDCA e COMAS  

  

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

uma alimentação adequada e segura aos usuários dos serviços conveniados. 

 

 

 

São Paulo, 12 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

CECÍLIA STRINGHINI 

PRESIDENTE 

SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
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