
 

Conforme Decreto 57.575,  Capítulo III - Da Transparência e Controle - (artigo 7º) 

 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI AME® 
 

I - Objeto da Parceria: Atendimento as Crianças por meio de Centro de Educação Infantil 

 
II - Valor Total Anual da Parceria: R$ 1.058.011,92 

 

III - Representante legal: Arlete Lopez Godinho Meireles, Presidente. 
 

IV - Data de início da Parceria: 01/01/2018 Data de término da Parceria: 01/01/2023 

 

V - Situação da prestação de conta final da Parceria: a ocorrer em 12/2023 
 

VI - Íntegra do Termo de Colaboração nº 1178/DRE-SA/2017-RPP + Plano de Trabalho (ver abaixo) 

 
VII - Equipe de Trabalho - Total da Remuneração prevista para o exercício de 2019 = R$ 865.055,96 

         (sujeito a alteração conforme reajuste anual) 

 

Cargo / Função Nome 

Diretora  Ana Paula Perli Ferreira 

Coord. Pedagógica Evaldete Maria Martins da Silva 

Auxiliar de Enfermagem Vanusa Rodrigues 

Auxiliar Administrativa Natalia Freitas Santos 

Professora Educação Infantil Adriana Santos Nascimento Silva  

Professora Educação Infantil Camila de Melo Cana Brasil 

Professora Educação Infantil Cátia Cilene de Souza Araujo 

Professora Educação Infantil Claudete Bsaibes Saba 

Professora Educação Infantil Eliene Pereira dos Santos de Carvalho 

Professora Educação Infantil Juliana Rodrigues Simoes  

Professora Educação Infantil Lubelia Rodrigues Gonçalves 

Professora Educação Infantil Marisa da Silva Macedo 

Professora Educação Infantil Rute de Oliveira Dias 

Professora Educação Infantil Silvana Helena Desiderio 

Professora Educação Infantil Tamara Souza Bovi  

Cozinheiro Elildo Marques de Souza 

Auxiliar de Cozinha Erivania Dulcinda de Oliveira 

Auxiliar de Cozinha Jorge Ferreira Dos Santos 

Auxiliar de Cozinha Vanessa Aparecida da Silva Melo 

Auxiliar de Limpeza Edilene Machado de Sousa 

Auxiliar de Limpeza Nair Soares de Sousa 

Auxiliar de Limpeza Tairine Aparecida de Oliveira 

Vigia/Aux. Manutenção Daniela Martins da Silva 

Vigia/Aux. Manutenção Marcos Lacerda  

 















 

PLANO DE TRABALHO – TERMO DE COLABORAÇAO 

 

1. Identificação do Proponente: 

 

 

2. Dados do CEI: 

 

Nome: CEI AME 

Endereço:  Rua Godofredo Braga, 215 VilaFacchini São Paulo/SP 

CEP 04326-120 

Horários de funcionamento: 7h às 

17h 

Nome do Diretor do CEI:  Ana Paula Perli Ferreira 

Valor Per capita/ mensal: R$ (extenso) 97.936,50 (Noventa e 

sete mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos 

Custeio de locação – Aluguel + IPTU( 

se o caso) R$Clique aqui para digitar 

texto. 

Valor total mensal: R$ (extenso)  R$ 97.936,50 (Noventa e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e 

cinquenta centavos 

 

3. Histórico do Proponente (experiências na área, parcerias anteriores): 

 

- Fundada em 27/09/1973 por um grupo de educadores que atuava em escolas da região de Vila Facchini 
com o nome de Associação ao Menor Excepcional – AME, no enfoque da lei 5691/71 da Educação, 
Diretrizes e bases; 
- 1978 – PLIMEC; 
- 1986 – Inauguração do “Plantão Social”, trabalho social realizado com famílias da região, cujo nome 
mudou para “Núcleo de Atendimento à família”, depois para o “Centro de Triagem” e a partir de 2014 ao 
atual “Centro de Acolhida Amor e Respeito; 
- Mudança da razão social em 1990 para a AME (imperativo do verbo amar, não é sigla); 
- 1990 – Primeiro Encontro de Voluntários da Associação que está na 27° edição; 
- Em 1997 Grupo de Gestantes Maria de Nazaré” (fundado a partir da constatação da gravidez precoce 
na comunidade); 

Nome da OSC: AME® 

CNPJ: 43.896.505/0001-99 Endereço: Rua Godofredo Braga, 215 

Complemento:Clique aqui para 

digitar texto. 

Bairro: Vila Facchini CEP: 04326-120 

Telefone: (DDD)(11) 5588-0599 Telefone: (DDD) (11) 5588-2381 Telefone: (DDD)Clique aqui 

para digitar texto. 

E-mail: ame@ameamoroso.org.br Site: www.ameamoroso.org.br 

Dirigente da OSC:Arlete Lopez Godinho Meireles 

CPF: 671.482.128-04 RG:5.638.090-2 Órgão Expedidor:SSP/SP 

Endereço do Dirigente: Rua Francisco Bautista, 660 Jardim Santa Emilia São Paulo/SP CEP 04183-070 



- No decorrer de seus 44 anos de existência, foram prestados serviços sociais e educativos, convivendo 
com as diferentes políticas públicas, sem deixar de atender sua comunidade. A partir do ano de 2007 a 
AME prestou uma média de trinta mil atendimentos mensais; 
- Famílias de crianças matriculadas participam pelo menos 01 vez ao ano do dia a dia das atividades com 
as crianças, permanecendo no espaço, observando as atividades, alimentando-se, colaborando em 
atividades de sua preferência, relacionando-se com os usuários, enfim, acompanhando de perto as 
atividades realizadas, exercendo controle das ações sociais; 
- Reuniões de pais mensalmente, além do caráter informativo, enfocam a formação dos familiares, através 
de desenvolvimento de temas relevantes sugeridos por eles mesmos a partir de suas necessidades, com 
a participação de palestristas da comunidade em geral como, por exemplo: membros do Conselho Tutelar, 
profissionais da área social,educação, saúde, meio ambiente, segurança, etc. Estas reuniões reforçam os 
vínculos familiares. Também são utilizados curtas metragens produzidos pelo Núcleo de Cinema 
Comunitário da AME, que favorecem a reflexão e outras dinâmicas de grupos e vídeos; 
- Temos vivenciado situações em que a criança usuária do C.E.I AME permanece quando alcança a faixa 
etária para o projeto C.C.A. AME, e em muitos casos existentes na associação, em sua fase adulta já 
capacitado ou em formação torna-se integrante da nossa equipe de funcionários;  
- Investimento na qualificação dos profissionais que atuam na AME que participam, na medida do possível 
de cursos, fóruns, redes, seminários, oficinas, palestras fora da AME, mas também 01 vez por mês, 
durante a reunião pedagógica sempre são abordados temas formativos da área social e educativa para 
todos os trabalhadores, através de pessoas tanto da própria equipe de voluntários como de outras que 
atuam na formação profissional, bem como profissionais qualificados e reconhecidos como Olda 
Andreazza (Professora Universitária), Márcia Tiburi (Filósofa e Professora Universitária), Wellington 
Nogueira (Fundador dos Doutores da Alegria), Reinaldo Domingos (Doutor em Educação Financeira), 
Walter José Godinho Meireles (Engenheiro Elétrico e de Segurança e Professor Universitário), Valéria 
Trigo de Araújo (Psicóloga do Hospital Saboya), Shinobu Nakano de Melo Pereira (Assistente Social e 
Professora Universitária), AstridSayegh (Filósofa e Professora Universitária), entre outros. No seu quadro 
funcional, a AME emprega pessoas portadoras de necessidades especiais desta localidade, promovendo 
tanto a inclusão social quanto a recolocação no mercado de trabalho; 
- Crianças matriculadas tem acesso a um grande número de atividades diferenciadas que ampliam seus 
universos de conhecimentos tais como: horticultura, hora do conto, monento de cidadania (cantam o 
hino nacional toda semana), relaxamento, corpo e movimento, teatro, momento de solidariedade 
(reflexão e prece), reflexão ética, passeios culturais, culinária, informática, artes, futebol, cinema, yoga; 
- Campanhas educativas são realizadas anualmente com a participação das crianças, adolescentes, 
adultos, voluntários, trabalhadores, famílias, com o obejtivo de conscientizar, mobilizar e somar esforços 
para a melhoria do planeta Terra, começando pela comunidade mais próxima. Por exemplo: “Camapnha 
pelo Bem Universal”, “Campanha pela Paz”, “Campanha pelo uso adaquado da Água”, “Campanha pelo 
Combate a Dengue”, “Campanha Recicla Brasil os seus valores”, “Campanha preventiva Hepatite C” , 
“Campanha da reciclagem do lixo” , “Campanha da leitura” , “Novela Educativa Comunitária” , “Campanha 
anti drogas” , “Campanha Outubro Rosa” , “Campanha Novembro Azul” , e ”Campanha Gentileza Gera 
Gentileza” ; 
- Processo avalitivo do trabalho realizado por parte de todos os usuários: criança/adolescentes, seus 
familiares , famílias do S.A.S.F AME , que possibilita o controle das programações , por parte da população 
indicando sugestões para melhoria do trabalho. Este processo é discutido e documentado anualmente ; 
- A organização nestes 44 anos não ficou só dependendo de verbas do poder público e “arregaçou as 
mangas”  trabalhando de 2ª a 6ª feiras e também nos finais de semana , promovendo eventos , 
campanhas de arrecadação , participação na Nota Fiscal Paulista , para conseguir recursos materiais de 
toda espécie que mantivessem seus projetos , para oferecer lazer a comunidade , fortalecer a integração 
família e comunidade e trazer a comunidade para dentro da associação ; 
-Em setembro de 1999 , foram inauguradas as novas instalações da cozinha: despensa , câmara frigorífica 
, refeitório (novos) ;  
- Em 2000 – Inauguração do Salão Multiuso com apoio da SIEMENS em parceria com a AME ; 
- Em 18 de dezembro de 2001 a AME assinou convênio com a Secretaria Municipal de Educação PMSP , 
em período integral  ,  objetivando cuidar e educar para o atendimento a 120 crianças de 2 a 6 anos e 
11 meses. O CEI AME em 2008 ampliou seu atendimento de 120 crianças para 163 na faixa etária de 2 
a 5 anos e em 2009 ampliou seu atendimento de 163 para 164 na faixa etária de 2 a 3 anos. Também  
em 2009 montou 02 novas brinquedotecas para uso diário das crianças. Em 2011 houve solicitação por 
parte da Secretaria de Educação de ampliação do atendimento de 164 para 172 crianças. Em 2012 novo 



pedido de mudança de faixa etária: atendimento de crianças de 3 a 4 anos.Para atender a demanda da 
região , em 2013 foi solicitado excepcionalmente para o ano de 2014 o atendimento para crianças de 2 
a 6 anos , o que se estendeu para o ano de 2015 , sendo alterado novamente em 2016 para atendimento 
de crianças de 2 a 4 anos.Todas essas alterações atenderam pedido da Secretaria Municipal da Educação; 
- Em 2002 – Inauguração do Bosque Amoroso e reforma do muro da Ame que contou com a parceria 
com a General Eletric Volunteers; 
- Em 2002 – TCC produzido por alunos da Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero – “Projeto 
Experimental de Relações Públicas / AME Construindo Cidadania” , 
- Em 2003 – Reforma da Cozinha Comunitária em parceria com Vitae – Apoio áCultura , Educação e 
Promoção Social e Projeto “Arte na Cozinha” ;  
- Em outubro 2005 o C.E.I. AME foi o 1ª C.E.I. a receber a autorização em São Paulo para funcionar como 
Centro de Educação Infantil (Diário Oficial); 
- A AME recebeu no dia 03/05/05 o Prêmio Bem Eficiente , outorgado para as 50 entidades beneficentes 
melhores administradas de todo o país . O prêmio tem a finalidade de reconhecer a eficiência de um 
trabalho da sociedade civil ; 
- O CEI AME foi ganhador do Selo Escola Solidária em 2005 e o V Prêmio Denatran de Educação para o 
Trânsito 2005 ; 
- A AME recebeu no dia 03/03/06 o Selo Organização Parceira 2006 por seu programa de voluntariado 
atuante , organizado e transformador , e por sua parceria ativa e continua com o Centro de Voluntariado 
de S. Paulo. Possui e média de 111 voluntários que atuam em diferentes setores e realiza anualmente 
um encontro de Voluntários que já está na 27ª edição em forma de confraternização , onde nossos 
voluntários sentem-se mais comprometidos e desperta nos usuários dos serviços da AME , desde a criança 
até o idoso a importância desta prática e do sentimento de gratidão . A AME ressalta que vários idosos 
fazem parte do quadro de voluntários da AME , bem como alguns adolescentes ; 
- Em 14/11 de 2006 a AME assinou convênio para Núcleo Sócio Educativo , I e II – 120 crianças na faixa 
etária de 06 a 15 anos com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – PMSP ; O 
mesmo foi ampliado para 180 crianças/adolescentes a partir do final de 2009 , com o nome Centro para 
Crianças e Centro para Adolescentes , cujo nome atual é SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos – C.C.A. AME ;  
- Em 18/12/2006 a AME inaugurou o Restaurante Bom Prato Jabaquara em convênio com a Secretaria 
Estadual de Agricultura e Abastecimento com o objetivo de suprir a carência nutricional da população de 
baixa renda , atendendo 1200 refeições por dia , 2ª a 6ª feiras ; 
- Em 01/07/07 a AME assinou convênio do programa Centro de Referência Ação Família para atendimento 

de 1.200 famílias de Americanópolis , bairro de alta vulnerabilidade social da Subprefeitura do Jabaquara 

, inaugurando um C.R.A.F. AME (Centro de Referência Ação Família). Em 2011 , o programa se aperfeiçoa 

e em 01/05/2011 a AME assina Termo de Convênio com a Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social -CRAS Jabaquara, para o Serviço de Assistência Social à Família e Proteção Social 

Básica no Domicílio (S.A.S.F.) para atendimento de 1000 famílias; 

- Em outubro / 2007 a AME® recebeu o Prêmio 3º lugar em qualidade do Restaurante Bom Prato, relativo 

ao Estado de São Paulo; 

- O C.E.I. AME® foi ganhador do Selo Escola Solidária 2007; 

- Em 2008 a AME® foi ganhadora do prêmio F.I.E.S. – Fundo Itaú de Excelência Social com o projeto 

“Educar é um ato no qual a cidadania só pode ser construída se em conjunto com a família”; 

- Projeto “Raquete faz o papel” com aulas de tênis em parceria com o Centro Cultural da Espanha; 

- 1ª Feira de Trocas Solidárias realizada pela AME® em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, na 

temática da Economia Solidária; 

- A AME® recebeu o Selo Organização Parceira 2009/2010; 

- Em 2010 o Projeto de Cinema do Programa Ação Família – P.A.F. AME® recebeu o Prêmio Especial ART 

DÉCO da U.S.P. – Universidade de São Paulo, de curtas e documentários para melhor filme, melhor ator 

e melhor atriz; 

- Em 2011 o Projeto de Cinema do Serviço de Assistência Social a Família - S.A.S.F. AME® recebeu a 

premiação Especial Cine ART DÉCO da U.S.P. – Universidade de São Paulo, de curtas e documentários 



para melhor filme, a voto popular, para o curta metragem “FreePass Democracia”; 

- Em 2012 a AME ® ganhou a parceria com a Fundação Prada de Assistência Social, com o projeto 

“Construindo Cidadania”; 

- Em 2013 a AME ® iniciou uma parceria com o Projeto Mesa Brasil, por intermédio da iniciativa do SESC 

Interlagos, dando um apoio na área alimentar, com capacitações e doações de alimentos; 

- Em final de 2013 a AME® passou a ser beneficiada pelo Fórum Jabaquara / Vila Mariana com as verbas 

destinadas ao pagamento de condenações pecuniárias; 

- Ainda no final de 2013, tivemos a participação do Dia Supermercados nas comemorações natalinas com 

as famílias atendidas pelo S.A.S.F. AME ®; 

- Em Agosto de 2014 a AME® estabeleceu parceria com a PRÓ VIDA – Central do Dízimo, sendo 

contemplada com um veículoDucatoMinibus TB, Mod. 2014, cor branca, conforme Nota Fiscal Nº 45153, 

de 26/09/2014, da FIAT Automóveis LTDA, em atendimento ao pedido feito pela AME® no ano de 2002; 

- Em 2013, 2014, 2015 e 2016 recebeu o Selo de Organização Parceira pelo Centro de Voluntários de São 

Paulo; 

- Em 2015 a AME® construiu a “Casinha de Ferramentas” com material reciclável no espaço da horta do 

C.E.I. AME®; também o “Espaço Sustentável” local para armazenagem de materiais diversos para 

reciclagem no Espaço Lúdico do S.A.S.F. AME®; construiu a “Sala de Nutrição” para melhor 

gerenciamento das refeições oferecidas, tudo para o uso das crianças, adolescentes e famílias usuárias 

da programação da AME®; com acompanhamento diário de uma profissional Técnica em Nutrição; 

- Em julho de 2015 o longa metragem VOO CEGO, produção do Núcleo de Cinema Comunitário AME®, 

foi apresentado em evento intitulado “Sessão Especial” no CineSesc em São Paulo para convidados que 

direta ou indiretamente ajudaram a realizar esse sonho; 

- Em outubro de 2015 a AME® recebeu o “Prêmio Agito Cultural” da Academia Brasileira de Ciências, 

Artes, História e Literatura, em parceria com o Programa Postilo em reconhecimento ao trabalho com 

arte e cultura nacional; 

- Projeto de otimização elétrica realizado em TCC por alunos do ICET – Instituto de Ciências Exatas e 

Tecnologia – UNIP: “Projeto de otimização elétrica de uma entidade filantrópica”; 

- Em 2015 a AME® iniciou parceria com o Instituto Ajinomoto para a doação de computadores para uso 

de crianças, adolescentes e idosos; 

- Em agosto de 2016 a AME® assinou convênio com a Fundação Banco do Brasil no Projeto “Acesso 

Amoroso” que visa acessibilidade e inclusão de deficientes e idosos, através da instalação de 01 elevador 

e rampa de acesso; 

- Em 23/03/2016 foram inauguradas as salas de Integração e de Empreendedorismo tendo como objetivo 

a primeira, integrar funcionários em pequenos grupos e a segunda, oferecer espaço organizado que 

estimule pessoas que participam do S.A.S.F. AME® a empreender; 

- Em 2016, desde o início do ano iniciou-se a organização dos almoxarifados da AME®, a saber: 1 – 

almoxarifado de materiais de escritório, higiene e limpeza; 2 – almoxarifado da captação de recursos; 3 

– almoxarifado do S.A.S.F. AME®; 4 – almoxarifado da manutenção da AME®; para tanto foi contratada 

01 pessoa específica para a função que está organizando sob orientação da ADM os almoxarifados tanto 

nos espaços físicos como no sistema digital.  

- Em 2017, a AME foi selecionada para receber a equipe de capacitação do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) para o Programa Federal Criança Feliz. No mês de Fevereiro, a 

instituição recebeu a equipe do ministério, os capacitadores contratados pelo programa e grupos de 

profissionais de São Paulo, Espiríto Santo e Rio de Janeiro (gestores estaduais da Região Sudeste). A AME 

foi a única instituição paulista a ser autorizada a receber a capacitação de gestão e execução do Programa 



Criança Feliz. 

- Em 2017 a AME inaugurou um novo espaço na instituição, destinado a utilização para todos os usuários 

do serviço. Trata-se do Espaço Cultural. Este espaço, totalmente decorado e com partes ao ar livre, foi 

inaugurado na metade do ano e servirá para que os usuários dos serviços da instituição (CEI, CCA, SASF) 

estabeleçam contato com a cultura em um ambiente planejado e disponível para estas atividades. 

- Em 2017, a AME recebeu o programa da Rede Globo “Estrelas Solidárias”. Apresentado por Angélica, o 

programa rodou o Brasil procurando iniciativas inovadoras na luta pelo desenvolvimento social, pela 

educação e por ações de cidadania. A AME foi escolhida pelo programa para receber uma iniciativa – 

intitulada “Projeto Parabéns” – onde as crianças contempladas teriam realizada uma grande festa de 

aniversário. O programa foi filmado e exibido nacionalmente pela Rede Globo de Televisão. 

- No segundo semestre de 2017, um dos espaços da AME, a lavanderia do C.C.A. passou por uma reforma. 

- Em 2017 a AME® está desenvolcendo as ações: 1) C.E.I. 02 a 04 anos– 2) Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – C.C.A. – Centro para Crianças de 06 a 11 anos e 11 meses e centro para 

Adolescentes de 12 a 14 anos e 11 meses – 3 - S.A.S.F. – Serviço de Assistência Social à Família e 

Proteção Social Básica no Domicílio – 4 - Centro de Acolhida Amor e Respeito. 

 

 

 

 

4. Descrição do Objeto – definido previamente pela Administração Pública: 

 

Colaboração entre SME e a AME visando a manutenção em regime de mutua cooperação no CEI AME 

para atendimento decrianças na faixa etária de 3 a 4 anos 

 

 

5. Público Alvo – Previsão: 

 

180 crianças sendo 0 de berçário. Faixa etária de 3 a 4 anos 

 

 

6. Justificativa da atividade (Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser 

demonstrado o nexo entre essa realidade e a atividade e metas a serem atingidas): 

 

O distrito do Jabaquara está situado na Zona Sudeste do Município de São Paulo e abrange os bairros do 
Parque Jabaquara, Vila Guarani, Vila do Encontro, Jardim Oriental, Vila Santa Catarina, Vila Babilônia, Vila 
Paulista, Cidade Vargas, Vila Facchini, Americanópolis, Vila Clara, Jardim Lourdes e Vila Campestre. Suas 
principais referências históricas são: o CCNJ (Centro de Culturas Negras do Jabaquara), o  mais conhecido 
como Centro Cultural Jabaquara, a Escola Municipal de Educação Artística (E.M.I.A.). Na região está 
localizado o São Paulo Expo (conhecido antigamente comoCentro de Conveções Imigrantes) anexa ao 
Parque do Estado, uma das maiores áreas verdes da cidade em projeto de integração com o Jardim 
Zoológico e Botânico. Há ainda o Parque CIENTEC e o Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro. Na 
região também estão localizados o pátio de manobras (norte/sul) do metrô, dois terminais Rodoviários 
Metropolitanos Intermunicipais e a Rodovia dos Imigrantes. Sua população, assim como a cidade de São 
Paulo, é constituída principalmente por jovens em idade economicamente ativa. O distrito do Jabaquara 
se caracteriza por apresentar um grande número de comunidades  e bolsões de extrema pobreza, alto 



índice de vulnerabilidade e risco social que são confirmados através do contato com as famílias, bem 
como do dia de participação dentro do C.E.I AME, eventos internos e externos e principalmente através 
das visitas domiciliares que são realizadas. Também são realizadas as visitas de rede de serviços e a 
associação atua nesta região há mais de 43 anos, o que possibilita seu conhecimento 
efetivo.Americanópolis e Vila Clara estão localizados na divisa entre distrito com Cidade Ademar e 
Diadema e apresentam  alto índice de violência, topografia acidentada e falta de recursos públicos, 
características, em sua grande maioria, que se assemelham as do bairro Jardim Lourdes, que se localiza 
as margens da Rodovia Imigrantes, km 12. A região tem como características, a desarticulação, das 
comunidades e da rede social e o grande número de famílias em alta e altíssima vulnerabilidade social 
que se tornam problemas fundamentais no processo de desenvolvimento local. O distrito possui famílias 
beneficiárias de programas de transferência de renda (PTR) e  benefícios assistenciais e inúmeras outras 
que necessitam desse cadastro e benefício, mas que não acessam o mesmo devido a falta de 
documentação e ao precário ou nulo acesso aos serviços públicos, fragilização de vínculos de 
pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social. Na 
comunidade da Vila Facchini não existe C.E.I. direto, nos bairros vizinhos há um C.E.I. direto: Iracy 
Junqueira e C.E.I´s conveniados – Santa Catarina I, Santa Catarina II, Sagrado Coração de Jesusn e 
Carmem Rodrigues em Americanópolis; um CEU (Caminho do Mar) e um C.E.I. Euclides – ainda em 
construção. Em 2016, na Vila Facchini houve a implementação de um C.E.I. conveniado, Algodão Doce e 
no bairro vizinho, o C.E.I. Conveniado Vera Alvarenga. Na Vila Campestre, há o C.E.I. direto, Raul 
Tabajara. O serviço do C.E.I. AME dentro desta comunidade se torna indispensável, sendo que o 
equipamento passa ser um referencial da comunidade e um espaço educativo conquistado pelas crianças 
e seus familiares. No C.E.I. AME a criança aprende fazendo, experimentando, acertando e errando. 
Acredita em uma ação complementar com a família, concebendo a criança como um sujeito de direitos e 
deveres. Para tanto, o C.E.I. AME proporciona um espaço coletivo de relações múltiplas entre as crianças 
e adultos, no qual é possível ampliar experiências, enfrentar desafios, fomentar a criatividade, a 
cooperação, a solidariedade, a autonomia e a cidadania; a criança terá voz e a vez, desde as mais 
pequeninas, o respeito à dignidade e aos seus direitos, e elas serão consideradas nas suas diferenças 
individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, tendo garantido o direito a brincar, como 
forma particular de expressão. O acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis é garantido, 
ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, 
ao pensamento, à ética e a estética; também a socialização das crianças por meio de sua participação 
nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma, o atendimento aos 
cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade é garantido. 
Nessa concepção construtivista, o ensino e a aprendizagem se estruturam a partir de como a criança 
aprende, sendo o professor o mediador do conhecimento. CUIDAR E EDUCAR CAMINHANDO JUNTOS! 

 

7. Objetivos: 

 

Proporcionar condições adequadas para promover educação, proteção, segurança, alimentação, cultura, 
saúde e lazer, com vistas à inserção, prevenção, promoção e proteção à infância, em regime de parceria 
e relação de complementaridade, cooperação, articulação e corresponsabilidade entre o poder público e 
a sociedade civil, com o objetivo comum de viabilizar e desenvolver uma Política Pública de Educação 
Infantil da Cidade de São Paulo. 
 

 

 

8. Descrição das atividades e dos parâmetros a serem utilizados para aferição do 

cumprimento das metas / Metodologia /Cronograma de realização das atividades: 

 

METAS 
 
Meta 1 -Matricular 100%(cem por cento) das crianças, de acordo com o número de atendimento previsto 
para o CEI; 

 



Metodologia: 
 

Para manter o número de atendimento previsto para o CEI AME, de acordo com a capacidade máxima 
do imóvel (atual 180 crianças)  acompanhamos minuciosamente o número de matrículas e 
desligamentos (a cada mês), efetivando-os no sistema EOL, com o objetivo de que haja novos 
encaminhamentos de protocolos dentro do setor e caso necessário de protocolos de outros setores 
também, baseadana portaria de matrículapublicada anualmente que estabelece os procedimentos para 
cancelamento de matrícula caso necessário.  
Usaremos para averiguação desta meta a listagem do EOL que deve ser impressa mensalmente, de 
Janeiro a Dezembro 

 

 
 
 
 
 

 

Meta 2 - Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de todas as crianças; 

 

Metodologia: 
 

A  frequencia de cada criança é realizada diariamente e após duas faltas consecutivas entra-se em 
contato com a família através dos telefones informados no ato da matrícula para entendimento das 
ausências. Em caso de faltas freqüentes, a família é acompanhada através de atendimento 
individualizado e  visitas domiciliares, apoiado na portaria de matrícula publicada anualmente para 
cancelamento de matrícula caso necessário e de acordo com a Portaria 4269 de 10/05/2017. 
Usaremos para averiguação desta meta o diário de classe de cada turma preenchido pelos professores 
e supervisionado pela coordenadora pedagógica e diretora. Serão consideradas justificadas as faltas 
em razão de atendimento a saúde (por meio de comprovante – atestado médico, receituário, atestado 
de atendimento para consulta ou realização de exames laboratoriais, etc.) ou declaração dos próprios 
pais ou responsáveis (nos casos de viagem, férias, doença em família e outros). A frequencia será 
observado no primeiro dia letivo de Fevereiro até  o término em Dezembro. 

 
 
 

 

Meta 3 -Garantir 100%(cem por cento) de gratuidade no atendimento; 

 

Metodologia: 
 

O atendimento gratuito no C.E.I. AME  se  formaliza através do termo de convênio (item 1.1. O 
atendimento será inteiramente gratuito para o usuário), de acordo com o Art 5º da Portaria 4.548 de 
19/05/2017e reforçado através da cláusula terceira do estatuto social e filosofia da instituição. 
Através dos documentos acima citados, essa gratuidade é repassada aos responsáveis das crianças 
matriculadas, com isenção de qualquer valor e oferecimento de todo o material necessário para que a 
criança tenha um desenvolvimento integral. Os recursos disponíveis estarão a disposição para a 
manutenção gratuita com qualidade em todos os meses do ano (Janeiro a Dezembro) 

 
 
 

 
Meta 4 -Garantir a organização de todos os espaços para o pleno funcionamento do CEI; 
 
Metodologia: 
 

Os espaços(de acordo com o croqui da instituição – salas de aula, brinquedotecas, palco, etc) são 
organizados diariamente em ambientes acolhedores e desafiadores, devem promover experiências 



significativas entre as crianças e os educadores tendo como pressuposto o desenvolvimento da 
solidariedade, da justiça, do respeito ao outro, do lúdico, da criatividade,  da criticidade, da autonomia 
edo imaginário, seguindo os Padrões Básicos de Qualidade na Educação Infantil Paulistana (Normativa 
1/2015), conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para  a Educação Infantil e de acordo com a 
proposta pedagógica da escola. 
Garantidas pela direção, professores, demais componentes da equipe, acompanhada  nas visitas de 
supervisão e realizada todos os meses (Janeiro a Dezembro) 

 
 
 

 
Meta 5 -Cumprir plenamente o Plano de Adequação; 
 
Metodologia: 
 

O Plano de Adequação seguirá os Padrões Básicos de Qualidade da Educação Infantil Paulistana 
(Normativa 1/2015) e de acordo com a portaria vigente, sendo que a organização deverá passar por 
vistoria prévia acompanhado do croqui do imóvel para organização dos espaços para o atendimento 
pretendido e caso necessário adequações serão realizadas pelo auxiliar de manutenção ou até serviços 
terceiros autorizados se necessário, já que o funcionamento do C.E.I. ocorre desde 2001.Todas as 
adequações serão acompanhadas pela direção e seguidas mensalmente (de Janeiro a Dezembro) 
Através de visita realizada pelo Assistente Técnico de Engenharia e pelo supervisor  

 
 

 
Meta6 -Manter o quadro de recursos humanos previsto, observados os prazos desta Portaria; 
 
Metodologia: 
 

O quadro de recursos humanos é composto de 1 diretor, 1 coordenador pedagógico, 9 professores,  3 
professores volantes, 1 cozinheiro, 3 auxiliares de cozinha, 3 auxiliares de limpeza, 2 auxiliares de 
manutenção, 1 auxiliar de enfermagem e 1 auxiliar administrativo, respeitando a portaria vigente (atual 
Nº 4.548 de 19/05/2017), sendo que durante todo o ano letivo (de Janeiro a Dezembro) eventuais 
alterações ou afastamentos são comunicadas a SME e providenciada a substituição no prazo máximo 
de 45 (quarenta e cinco dias) com apresentação de relação nominal contendo a formação/habilitação. 
Todos os funcionários tem como obrigação diária assinar o livro de ponto e a relação de entrada e 
saída de todos os funcionários são listadas em relatório de visita mensal pelo supervisor além das 
informações passadas na prestação de contas. Todas as informações relativas a cada funcionário são 
arquivadas em prontuário individual dentro da instituição e dentro do CEI AME. 

 
 
 
 

 
Meta7 -Garantir a formação continuada dos profissionais de acordo com as propostas da SME; 
 
Metodologia: 
 

O C.E.I. AME tem como premissa a capacitação permanente do seu quadro de recursos humanos e 
para isso executa as seguintes ações (dentro dos meses de Fevereiro a Dezembro): - Reunião semanal 
e mensal dos professores com os gestores para planejar as atividades e os projetos bem como a 
avaliação do projeto pedagógico; - Reunião mensal dos gestores com a equipe de apoio; - Participação 
em cursos, palestras, reuniões, seminários e feiras educativas internas e externas; - Leitura 
compartilhada de textos; - Participação nas visitas domiciliares que são realizadas às famílias das 
crianças matriculadas no C.E.I.; - Participação de eventos comunitários que envolvam crianças, famílias 
e a rede educativa social; - Diálogos de desenvolvimento sempre que necessário com a direção do 
C.E.I.; - Participação nas reuniões pedagógicas e formações docente; - Participação em reuniões de 



formação propostas pela SME. Todas as reuniões realizadas constam no Projeto Político Pedagógico da 
instituição, no calendário escolar e são registradas em livro de ata destinado a este fim. Temas 
trabalhados: Fevereiro – “AME X Participação Social” ; Março – “Implantação da manutenção da AME”; 
Maio – “Implantação do setor de Nutrição”; Junho – “Empreendimento com protagonistas sociais”; 
Julho – “Experiência Exitosa”; Agosto – “Preparação da Festa de Aniversário da AME – 44 anos”; 
Setembro – “Avaliação dos serviços e projetos da AME”; Novembro – “Parada Pedagógica de 
Integração”;  
A formação continuada contribui para um melhor desenvolvimento do trabalho e são comprovadas 
através da satisfação dos usuários, em avaliações anuais e através da visita de supervisão. A cada ano, 
a partir das avaliações realizadas junto às famílias das crianças, direção, funcionários do C.E.I., direção 
da associação filantrópica é estabelecido um tema gerador anual que embasa a formação continuada 
juntamente com outros temas solcitados pela SME. Em 2017 o tema gerador foi: “Participação Social: 
Planejar para promover o protagonismo” 

 
 

 
Meta8 - Manter organizada e atualizada 100% (cem por cento) da documentação da Unidade 
Educacional, das crianças atendidas e dos funcionários, inclusive os registros pertinentes no EOL. 
 
 
Metodologia: 
 

A documentação em relação as crianças é organizada pela auxiliar administrativo e supervisionada pelo 
direção do C.E.I. e seguem – estritamente- as normas contidas no Regimento Educacional do CEI AME.  
Já o acompanhameto da documentação em relação aos funcionários e prestação de contas, contaremos 
com um auxiliar adminsitrativo/finaceiro cujas despesas de RH serão rateadas (conforme § 4º do Art 
13 da Portaria N° 4.548 de 19/05/2017). Como contrapartida pela instituição, haverá funcionários que 
contribuirão na organização de documentos exigidos, bem como de suas atualizações assegurando 
também o bom segmento do setor e acompanhamento da direção do C.E.I. É arquivada a cópia das 
documentações em arquivo próprio do C.E.I. e acompanhada mensalmente  de Janeiro a Dezembro. 
As documentações organizadas são observadas através das visitas de supervisão 

 
 

 

Meta9 -Garantir uma alimentação saudável, de qualidade e com boa apresentação a 100% (cem por 

cento) das crianças atendidas, segundo o disposto no Programa de Alimentação Escolar de São Paulo 

(PAE); 

 

Metodologia: 
 

O cardápio é elaborado semanalmente (em todos ao meses de Janeiro a Dezembro) de acordo com as 
orientações do setor responsável de SME, com os produtos entregues e também com aqueles em que 
a instituição oferece em contrapartida. Para auxílio do trabalho voltado à alimentação os profiissionais 
se apoiam nos instrumentais (relatório de refeições, controle de estoque de alimentos e as guias de 
remessa dos produtos).E para maior acompanhamento da área nutricional, a instituição também em 
contrapartida custeia uma Técnica em Nutrição, bem como construiu uma Sala de Nutrição para apoio. 
O C.E.I. AME ainda oferece para melhor trabalho uma camara frigorífica e um passthrough. 
Além das amostras de todas as refeições serem colhidas diariamente, nota-se a satisfação dos usuários 
com o cardápio oferecido 

 
 

 

Meta10 -Garantir condições, ambientes e conservação dos espaços adequados para o bem-estar e o 

desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas; 

 

Metodologia: 



 

È função da direção, corpo docente, equipe de apoio, funcionários da limpeza, manutenção e cozinha 
garantir essas condições sejam elas materiais bem como manter os espaços limpos, arejados, 
acolhedores, alegres, organizados para que as crianças utilizem todas as dependências da insituição. 
São realizadas a cada seis meses serviços de dedetização, desratização e limpeza de caixa d’água que 
reafirmam a importância de espaços adequados para as crianças.A partir da filosofia da AME “Educar 
pelo exemplo”, também é observada as condições de higiene dos funcionários 
Através da satisfação dos usuários bem como da visita de supervisão realizada mensalmente de Janeiro 
a Dezembro 

 
 

 

Meta11 -Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência 

nas ações da Unidade Educacional; 

 

Metodologia: 
 

No C.E.I AME a comunidade participa de diversas ações durante todo o ano letivo (de Janeiro a 
Dezembro) que auxiliam na transparência do trabalho. Primeiramente o dia de participação (um dia no 
ano solicitado que os pais passem com seus filhos dentro da instituição para maior conhecimento do 
trabalho), reuniões com famílias mensalmente (com acompanhamento da participação dos pais através 
de um banner educativo – Faltometro), Avaliação dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil 
Paulistana (realizada em Maio, com devolutiva para a SME do resultado), Avaliação Institucional 
(realizada em Outubro com tabulação das respostas e apresentação da mesma em Reunião com 
Famílias), Eventos Comunitários (direcionados à família, comunidade e outros recursos do entorno: 
Festa da Família, Festa Junina, Café da Manhã da Família, Aniversário da AME, Festa de Natal e outros), 
Visitas domiciliares (às famílias, com o objetivo de fortalecer os vínculos criança/escola/comunidade, 
sendo que algumas com caráter “Hora do Conto” para sensiblização da família). A maioria das ações 
estão em consonoância e descritas no calendário escolar, firmado entre a instituição e SME. 
Através da devolutiva desses instrumentos, procedimentos, presença das famílias com assinatura em 
lista, é possível constatar a participação da comunidade. Através de Plano de Ação com dados da 
Avaliação dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana 

 

 
Meta12 - Proporcionar aprendizagens e vivências enriquecedoras para 100% (cem por cento) das 
crianças matriculadas em consonância com as diretrizes da SME; 
 
Metodologia: 
 

As atividades pedagógicas são realizadas conforme o roteiro de atividades dentro da organização da 
ação educativa no cotidiano (no início do ano letivo, em Fevereiro até Dezembro). Estas são realizadas 
nos espaços: sala de atividades, horta, bosque, brinquedoteca, pátio, palco, “espaço cultural”  bem 
como no refeitório e até banheiros infantis com o desenvolvimento da ética na vida prática, momento 
de solidariedade, relaxamento, momento de cidadania, horticultura, culinária, faz de conta, hora do 
conto, brincar e imaginar, “parede de azulejo”, oficina de música, maleteca, higiene das mãos, 
refeições, escoavção dentária. Também são realizadas rodas de conversa e avaliação do C.E.I. pelo 
olhar da criança. Tais atividades são construídas de forma coletiva com os PEIs, durante planejamentos 
mensais na unidade e nas formações docentes, e constam no Projeto PoliticoPedagogico do CEI. As 
atividades são registradas de acordo com os instrumentais contidos na Documentação Pedagógica e 
avaliadas – de forma processual, durante todo o ano letivo. As atividadestambém passam por avaliação 
das famílias pelos  Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana, realizadas no primeiro 
semestre e novamente através do instrumental avaliativo da instituição, no ultimo trimestre do ano. 
Para acompanhamento das crianças com necessidades especiais, o CEI segue as orientações contidas 
no PAEE – Plano de Atendimento Educacional Especial, que afirma que todos os educadores tem 
responsabilidade quanto aos cuidados e educação das crianças com deficiência, não devendo 
condicionar esse atendimento a um profissional exclusivo ou específico.  



As atividades são desenvolvidas dentro das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil   e 
são averiguadas através da participação das crianças, através de processo avaliativo com as famílias e 
também com os professores 

 
 
 

 
Meta13 -Garantir a qualidade das atividades com e para as crianças em consonância com as diretrizes 
da SME; 
 
Metodologia: 

 

A qualidade das atividades do C.E.I tem como base a missão da instituição: “Proporcionar um espaço 
de cidadania, vinculado a um projeto educativo, que contribua para os direitos sociais dos cidadãos de 
sua comunidade nos segmentos: criança, adolescentes, adultos e famílias” com acompanhento de 
registros feito diariamente, acompanhando o avanço das crianças, e obervando o desenvolvimento 
integral lúdico cognitivo, afetivo e lingüístico da criança. O planejamento geral terá como referência 
oCurriculo Integrador da Educação Infantil, o projeto político pedagógico e o plano de trabalho, sendo 
que semanalmente a coordenadora pedagógica realizará acompanhamento do planejamento e 
mensalmente no dia de reunião pedagógica, sempre com a supervisão da diretora. A atividade será 
feita mediante a observação individual dos resultados obtidos nas diversas atividades realizadas, 
segundo os objetivos propostos, como um processo diário. 
Os parâmetros bem como o embasamento teórico estão dentro dos  Padrões Básicos de Qualidade na 
Educação Infantil Paulistana e demais documentos do poder público e são averiguadas através da 
satisfação dos usuários sejam eles crianças e/ou famílias durante todo o ano letivo (de Fevereiro até 
Dezembro) 

 
 

 

Meta14 -Manter a limpeza e higiene de todos os ambientes do CEI a fim de assegurar um ambiente de 

qualidade para as crianças; 

 

Metodologia: 
 

A limpeza e higiene dos ambientes do CEI são asseguradas pela equipe de limpeza e cozinha,  
respeitando as normativas da COVISA em relação ao Procedimento Operacional Padronizado (POPs) . 
Cabe a equipe de limpeza do CEI, executar as tarefas de serviços gerais , executar os serviços de 
limpeza pesada e de higiene dos locais,  participar da elaboração de Projeto Pedagogico e participar 
do trabalho conjunto de todos os profissionais do CEI , procurando garantir segurança e higiene de 
todos os ambientes. O trabalho é monitorado através do acompanhamento das rotinas dos funcionários 
para limpeza de todos os ambientes utilizados pelas crianças bem como do entorno da instituição, com 
compra de produtos de limpeza destinados a cada espaço. São realizadas reuniõesmensais com a 
equipe de limpeza e de cozinha,sempre documentadas em livro de ata. 
Através de supervisão mensal e também devolutiva dos usuários, além da direção do C.E.I e equipe 
de apoio (auxiliar de enfermagem) e técnica em nutrição (contrapartida da AME) 

 
 

 
Meta15 -Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a Planilha de 
Aplicação de Recursos. 
 
Metodologia: 
 

Os recursos recebidos são gastos de acordo com planilha enviada e aprovada por SME juntamente com 
o Projeto Político Pedagógico, onde todos os elementos de despesas são pensados de acordo com a 
necessidade, podendo haver alterações 



Em prestação de conta mensal com apresentação de notas fiscais que comprovem os gastos e em 
visita de supervisão mensal com descrição em relatório de itens comprados 

 
 

 
Meta 16 -OUTRAS. (A OSC poderá definir inúmeras outras metas para o CEI) 
 
Metodologia: 
 

Não há 

Não há 

 
 

 

 

9. Previsão de Atendimentos/Público (número de crianças por faixa 

etária/agrupamento/professores):ANEXO I 

 

10. Plano de Adequação para Início do Atendimento: 

 

I - Espaços físicos/ ambientes 

 

AMBIENTE ADEQUAÇÃO PRAZO 

Ambientes internos (Sala de 

atividades, brinquedoteca, fraldário, 

refeitório, banheiro infantil, outros) 

 Não há 

Ambientes externos 

 

Não há Não há 

Ambientes de apoio ao trabalho 

pedagógico (secretaria; sala de 

direção; coordenação pedagógica; sala 

dos professores) 

Não há Não há 

Ambientes de serviços (cozinha, 

lactário, despensa, almoxarifado, 

depósito de lixo, banheiro adulto, 

lavanderia, outros) 

Não há Não há 

 

 

II - Calendário Anual de Atividades: 

O Calendário será apresentado anualmente com todas as atualizações necessárias e em consonância 

com a SME, respeitando a Legislação vigente, contendo as datas/períodos destinados, dentre outros 



para: avaliações, paradas pedagógicas, reuniões com as famílias, passeios e excursões, festas, 

comemorações e outros eventos. 

 

11. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros: 

 

I. -Cronograma de receitas e despesas:ANEXO II 

 

 

 

 

 

II - Aplicação do repasse inicial para implantação 

TIPO DE DESPESA DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR PREVISTOR$ 

UTENSÍLIOS Não há Não há 

MATERIAL DE 

CONSUMO 

Não há Não há 

MATERIAL 

PEDAGÓGICO 

Não há Não há 

BENS 

PERMANENTES 

Não há Não há 

RECURSOS 

HUMANOS 

Não há  Não há 

TOTALClique aqui para digitar texto. Clique aqui para digitar texto. 

 

III -Quadro de despesas com Recursos Humanos:  ANEXO III 

 

IV- Quadro geral de receitas e despesas: ANEXO IV 

 

 

 

 













 

Conforme Decreto 57.575,  Capítulo III - Da Transparência e Controle - (artigo 7º) 

 

 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 

CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CCA AME® 
 

I - Objeto da Parceria: Atendimento a Crianças e Adolescentes, em contraturno, visando a formação para 
participação e cidadania. 

 

II - Valor Total da Parceria: R$ 688.008,48 
 

III - Representante legal: Arlete Lopez Godinho Meireles, Presidente. 

 

IV - Data de início da Parceria: 01/11/2016   Data de término da Parceria: 31/10/2021 
 

V - Situação da prestação de conta final da Parceria: a ocorrer em 31/10/2021. 

 
VI - Íntegra do Termo de Convênio nº 168/SMADS/2016, Temo de Adaptação ao Termo de Colaboração  

       Processo SIMPROC nº 2016-0.152.506-7 + Plano de Trabalho (ver abaixo) 

 
VII - Equipe de Trabalho - Total da Remuneração prevista para o exercício de 2019 = R$ 242.298,36 

        (sujeito a alteração conforme reajuste anual) 

 

Cargo / Função Nome 

Gerente de Serviços II Karina Santos Silva 

Assistente Técnico II Cintia Cristina de Freitas Daniel Figueiredo 

Orientadora Sócio Educativa II Analice Lima de Paula 

Orientador Sócio Educativo II Anderson Cristian Monti 

Orientador Sócio Educativo II Valter Luis Lopes de Barros 

Auxiliar Administrativa Ana Cristina dos Santos Silva 

Cozinheira Alcidina Costa de Deus Souza 

Agente Operacional II Francisca Vicente Lima de Jesus 

Agente Operacional II Natalia Ribeiro Campanha dos Santos 

Agente Operacional II Tamara Elis Santos de Castro 

Agente Operacional II Vinicius Barbosa dos Anjos 
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広､船もu修三､ S.,Cu也

Karima Santos Silva - Gerente de Servisos



 

Conforme Decreto 57.575,  Capítulo III - Da Transparência e Controle - (artigo 7º) 

 

 

 

SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL À FAMILIA E PROTEÇÃO  

BÁSICA NO DOMICÍLIO - SASF AME® 
 

I - Objeto da Parceria: Atendimento em domicílio a 1. 000 famílias que estejam em situação de risco e 

vulnerabilidade social. 
 

II - Valor Total da Parceria: R$ 673.044,12 

 

III - Representante legal: Arlete Lopez Godinho Meireles, Presidente. 
 

IV - Data de início da Parceria: 01/05/2016    Data de Término da Parceria: 30/04/2021 

 
V - Situação da prestação de conta final da Parceria: a ocorrer em 30/04/2021 

 

VI - Íntegra do Termo de Colaboração 057/SMADS/2016, Termo de Aditamento 001/2018 + Plano de  
       Trabalho (ver abaixo) 

 

VII - Equipe de Trabalho - Total da Remuneração prevista para o exercício de 2019 = R$ 416.209,80 

        (sujeito a alteração conforme reajuste anual) 
 

Cargo / Função Nome 

Gerente de Serviços II Fábia Bastos Rodrigues 

Técnica Assistente Social Claudia Oliveira Sampaio 

Técnica Assistente Social Isabel Cristina Soares da Conceição 

Técnica Psicóloga Ligia Maria Caetano 

Técnica Pedagoga Rosane de Jesus Almeida 

Orientadora Sócio Educativo II Ana Paula Leoncio Augusto 

Orientadora Sócio Educativo II Ariadna Afonso 

Orientador Sócio Educativo II Edmundo Oliveira Nery 

Orientadora Sócio Educativo II Fernanda de Freitas Daniel Figueiredo 

Orientadora Sócio Educativo II Gisele Gonçales 

Orientadora Sócio Educativo II Jaqueline Costa de Souza 

Orientadora Sócio Educativo II Juliana Buzzo Nóbrega da Luz 

Orientador Sócio Educativo II Leonardo Desidério da Silva 

Auxiliar Administrativa I Aline Pinheiro Durans Conceição 

Agente Operacional II Gabriel Ribeiro Campanha dos Santos 

Agente Operacional II Larissa de Assis Santos 
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MiNU丁A DE P｣ANO DE丁RABA｣HO

1-　DADOS DOS駅VIC○

○･宣丁ipo de Se面的

Scrv - Servi?o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos

宣.之Modalidade

SASF - Servi���FR��76�7FV�6���6�6��ﾂ��2�f�ﾖ末��2�R��&�V6���6�6��ﾂ�&�6�6��踉�F��6免役

宣･事Capacidade de atehdimehto

A capacidade de atendimento do SC戸V SASFe de 1000 fam航s.

1･4N total de Vagas

J.4.I rumos

ヱ･4･2　Numerode vogosx亡urnos

ヱ･4･3　N寄merode vogαsxg台neros

A capacidade de atendimento do SCFv SAsr e de 1000 tamlllas, em atividades realizadas no

perfodo de 10 horas diarias (das 8h as 18hs), com composic5o de genero mista.

1.5Distritos possiveis para instalac§o do servi��

0 seNi事o ab｢ange somente o distrjto do ｣abaqua｢a′ penencente a p｢efeitu｢a regional d○

○abaqua｢a.

1.6Area de abrangencia do servi����ﾒ�F�7G&友�2�

0 seNi9o ab｢ange somente o dist｢ito d○ ○abaqua｢a′ pe同cente a p｢efeitu｢a regional d○

○abaqua｢a.
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2- ID各N丁冊CACÅo DA PROPON各N丁各

ま.1 Nome da OSC

AME

2.2CNP｣

43. 89 6.505/0001-99

2･3各nde｢eco Compieto

Avenida Eui細a′ 278 - Viia Fachi…口abaqua｢a

2.4C各P

04326-120

2.与丁eiefo巾e

(11〉与与88-0599 / (11) 3294-1023

2.6各-mail

抑留　訓頂ね和田聴聞i ln

2.7Site

遡生理畦迫m o ro so. o rrfu

之･8 Nome do p｢esidente da OSC

A｢lete ｣opez God高ho Mei｢eles

2.8.j CPF

671.482.128-04

2･ 8･ 2 flG/Orgoo Em/’ssor

与･638.090-2 I SSP

2.8.3 Enderefo Camp/eto

Rua F｢ancisco Bautista, 660 ｣d Santa各mi=a

3- ESCRICAo DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA

Na perspectiva da prote����6�6��ﾂ�&�6�6�ﾂ���4�4b�FW&�����&��g6友��FR�f�'F�ﾆV6W"��

fun�����&�WF庸��F��f�ﾖ免��ﾂ��&WfV譁襷���w&�f�2��VR���76�ﾒ��&��6�"���&��蒙V蹤��FP

vinculos familiares e sociais e desenvolvendo ag6es junta a idosos e pessoas com defici��6��ﾀ



qp

f｢ente aos ｢isc○s de c〇両namento e iso~amehto, per meio da p｢ote如sociai no dom剛o.

Assume os eixos estruturantes do Sistema Onico de Assistencia Social - SUAS: a

matricialidade sociofamiliar e a territorializacao. Exerce a articula����6���2�FVﾖ��2�6W'f塵s

s〇°oassistencias e de out｢as畔ticas p個cas･ identifica dificuidades e potenciaiidades do

territ6rio, objetivando a constru弟o, restauracao e fortalecimento de lacos de pertencimento

de natureza geracional, intergeracional, familiar, de vizinhan���R�也FW&W76W2�6�V譌F�&薮2�

O馴[Tivo GERAし:

Fortalecer a func5o protetiva da famiiia, prevenindo agravos que possam provocar o

｢ompimento de所ncuios缶milia｢es e sociais e desenvo~ve｢ a事∂es junto a idosos e pessoas com

defici全ncia′ dadas a necessidade de p｢eve両con師mento e o isoiamento, per meio da

protegao social no domicilio.

0助各丁ivos各Sp各C昨icos

○Acompanha｢ e monito｢a｢ famfiias bene揃｢ias de p｢og｢amas de t｢an§fe｢encia de renda,

especialmente as que n5o cumprem condicionaiidades, e famfiias beneficiarias de Beneficio de

Prestac著o Continuada (BPC);

olden肺a｢ demandas de fam航s e pessoas pa｢a o acesso a benef了cios′ p｢og｢amas de

transferencia de renda e inserc5o na rede de prote����6�6��ﾃｰ

o P｢eve=i｢ agravos que possam desencadea｢ ｢ompimento de v血uios fam…a｢es e §ociais;

I oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencia=dades, est`mulo a

participacao cidada e constru����FR�6�FW⑦�2�匁6ﾇW6庸�3ｰ

o Promover aquisic6es sociais as familias, potencia~izando o protagonismo e a autonomia de

seus memb｢os na comunidade;

- 1dentificar, apoiar e acompanhar indivl‘duos e/ou familias com pessoas com deficiencias ou

idosos′ na perspective de p｢eveni｢ confinamento e ab｢igamento instituci〇両

o Sensibilizar grupos comunitarios sobre direitos e necessidades de incius5o de pessoas com

deficiencias e pessoas idosas, buscando a.desconstrucao de mitos e preconceitos.

- Fomentar projetos de inclus5o produtiva e de desenvolvimento local".

o Atender, priorita｢iamente, as familias cuja composicao contenha criancas de 0 a 3 anos e/ou

c｢iancas p〇両do｢as de defi｡台ncia de 0 a 6 anos′ confo｢me as especificidades do P｢og｢ama

Crianea Feiiz - Primeira ln飴ncia no SUAS.

四四回
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4- DESCRICAo DAS METAS A SEREM ATING-DAS E PARÅMETROS PARA AFERI����DR�4UP

CUMPRiM[N丁O
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1,DIM 乃�4��ｸ�ｵ$t�ﾕ､�4��臚T�6ﾆ��NAM各N丁O-巳SPACOFisico ��

Indicad○○es 俯&WF�2�MelosdeVeJiflca9ao ��&��6��

1.1.Oferecersalade ����6W'f没���V6��沫ｦ�H�ｶ6�G&�F�B�D治｢io Mensal Semesl｢al Anuai 

atendimentoindividualizadoe ����V���47��&�Vﾖ�79X柳FX+V�VF�6F��

acoihedo｢ 芳V�F庸芳�FW8�v乏�f�2ﾂ�Medicinado丁｢abaiho;SupeNisaodo 

ventiiadas,a｢ejadase iiuminadasc○nfomeP｢og帽ma dePrevencaodeRiscos Ambientais; 牌W7F�'��&6X,ｳｴf��3･&V��*ﾘ.z&薬��

2ー｢･Ga｢anti｢a∞ssi揃dadeao servieo,emtodososespacos �(�ﾃ�U7W�T譌9����W7H�ｸ�ｶHﾄG��(�z&����Mensai Anual 

3.Espa印Fisico �2��蔔&W&V6W&W7��v�ﾇ6�6���FW�V�H�ｷ��=6��襷蒙V竊��2�3･1〃SupeNis負odogest○○dapa｢∞｢ia, descri蛤oemrelat6riosdeatividades 認��&薬�ﾖV�6���6VﾖW7J&����躔���

usuariosconfomieTemode C°iab°｢a9邑0, 芳�6T譁���

4･Manuten9尋o 滴�ｳ�U&V�沫ｦ�'6Vﾗ�ｴﾇ�VR�4.10ngamento,notasfiscais, 認ｦ�&薬�ﾖV�3��6VﾖW7J&����躔�ﾂ�ne∞ssさ｢i°｢epa○○sde 末�7J'VﾖV貳��8黐���v��ｨ�ｷ6FR�

equipamentos,mob略症°sedo imeveiこ �4ﾔ�E2��

5.Alimenta乾o 纏S�TF�7���&末率�(�w����&��5､1ins血meいくaisSMADS, �6V匁W2�&���

organizaeaoepreparaoaode 訓mentospa｢aasatividades. 愉8�F�3fW6F�f堀ﾗ�-ﾆ6���6���Hｷﾚ&���ｷ7W�T譌6�&F�W7H�ｺ"�F���&6Z&����

6.Preservacaoe 屠S�TF�7���#ﾖ僞f�&�蒙��)/FF�����47��&��&ﾖ�EfV��ﾖV蹤��FW�&�R�6W7�V9l�8�ｷ2⑦��2�6･1SupeNis急odogest°｢da pa｢Ce｢ia �6VﾖW7J&���)ｪ&蒙W2厭f��

gua｢dados ���ﾖ�FV�7�VF�sfv��w6ﾂ�6･2SupeNis呑odogest○○da 

mate｢iais ��Fﾖ昧�7J&�F庸�6VFR�末ﾗ�Wｦ�ﾆ�v坊覲��jC*TF�7���&末率�&ﾖ�(ﾖ�ｶ�2��ｸ�ｶﾗ��H�WfV�68�ｶﾖ��FV襷蒙V蹤���&���ｵ2��ｳｲ�pa｢ce｢ia 6･3SupeNis亀odo9eslo｢da pa｢ce｢ia 

# 憧ﾈﾅｲ�
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6･3･Man(e｢○○ganizadoe a∞sslvei-mate｢iai socioeducativo-pedag6gi∞s. culturaiseesportivos. �� ��

7.Comunicaeao 奴S�X�鞏yEf�$:&�6����&��芳V蹤貿�6����F�6gV�6柳��&薮:R�7.1Crachaconfeccionadopela OSCdeacordocomorientae6es deSMADSesupervisaodo 禰��&薬�6V匁W2�&����躔�ﾂ�

S甑DSINomedoseNi8oeda 

o｢ganlza鋒oexecuto｢a; 没W7F�&F���&6Z&��｢�

7･2･Coio∞｢Pia∞de 奴S%����v6�妲8�ｶ柳��F���"�4ﾔ�E6V�OW��F�W⑦Z&��ﾖV竊R�

IdentificaoaodoServieo; 坊ﾖ鑓�v芳XｵV6沫f�7V�密ｦ�d��ｶR�7W�W'f�6���W7F�&F�����&6Z&���

2･DiMENSÅ○○RGAN一弘CÅo各的NC-ONAMEN丁○○G各S丁ÅoD且R且CURSOSFiNANCEiROS 

1. ��S�&V�ﾘ�6�&��vﾗ��諞�ﾖV蹤��1.llnstrumentaisdeprestacao de∞nt｢｡iedegas(ose 禰��&薬�ﾖV�6���6Y-ﾆW6ﾊ&����躔�ﾂ�

Ac○mpanhamento dasp｢opos(as 冤ｦ���v�&�f���也7G'VﾖV蹤�宕FW�&S⑦��ﾖ��FV6�v�VFVv�ｆ�2�ﾖV�6��2ﾂ�

de¶exib硝之a辞○ 冱upeNls釜odo9eslo｢da pa｢ce｢ia. 

2･Compatibiiidade �(�ﾃ�T�G�V�&�'Vﾖ��V�蹤芳�FVFR�2･1Manuaide9astos血an∞i｢os 禰��&薬�ﾖV�6�����W'%ﾆ����ﾂ��躔���

itenscompativeis∞m°vaio｢ 

despesase 芳�7��庸V���vF�友VﾖF�2�e｢abo｢adop○○SMADSe 

quan(idades, 坊坊ﾖV蹤�6FVFW7�W6���supeNis急odogesto｢da 

j嘆さ!fi鎚tivade 冪arceria 

gastosimprevistos �(�ｳ*TW66��&X�z'6VﾙT7�VV�2�2･2Reia輔os.o｢9amentose 

ouforadopadrao 当�7F�6f�ﾆﾖ儲�&Wf�7H�zR�

g｢aude ��I}gfS�Z&V��ﾃj&薮2�supervisaodogestorda 

o｢ga面za辞odas 憂&��7��&V蹤W6W��WF�F�6Vﾒ�pa｢Ce｢ia 

In(°同acoes 芳�7VﾖV蹤�66�IX�&V�2��2●3Jus輔∞tivan○○eiat飢ode 

2･3Escia｢e∞｢semp｢equeos ��F庸芳�FSｶ��&W6V蹤�v��R�

pagamentosdeaquisie6esde �7W��8�w66��6VFVﾖ��2�

p｢odutoslse面的sdesc｢jtasno �6��&��竊W6FW��v�ﾖUｷF�6��

pほnofo記m｢eaiizadasem especie,devidoa 刷sponib=idadedepagamen(o po｢t略nsfe｢enciaeiet｢6ni∞. �7W�W'f�6�����&6W&���

3･DIIvlENsÅooRGANizAeÅoEFUNc-ONAMENTO-GESTÅoADMINlsTRATlvA 
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1.Quad｢°de ��S�ﾖ�蹤X�ｸ�ｷ�V�J&�R�1･1quad｢odea〇〇〇doc○ma 認��&ﾆ��ﾖV�6���

profissionaisadequadoem 比�"ﾕ$ら���&�&��2�

fun9aoe而me○○deac○｢do 末�7G'VﾖV蹤��7��&��&W7F���R�

Colaboraeao. 2 �8�ｶ蹤�6W7W�Ylｧ9o�F�W7H�ｺ"�F���&6Z&��ﾂ�

2.Partidpaeaoem ��ｸ�ｪTf�8ﾗv�&���^66������2�gV�6柳��&薮6Vﾖ7W'6�6R�2･1Conv〇線髄oSMDSe 禰��ﾈ�V薬�6Y-ﾆW7J&���

a96esfoma(ivas 宙ｴﾆ匁�ﾖV蹤�6�Z&V6芳�7�V薬���Z'��6&迄�vW�Vﾆ��#g�&����46W��(�v�&�2ﾇ6Vﾗ�&W�VR�f�'��76庸VﾆFV�6�&F�6���&6�ﾖV竊���&��76��OSC,cartaconvite,certificados. 

3､Ab｢angencia �8�ｳ��&���&6柳��&H掌���3.1Relale｢ios,ins血mentalsde 禰��&薬�ﾖV�6���

designado; �vW7F�&VgV�6柳��&薮3ｲﾂ�F��&��2��pO直a｢ia. 

4･1●Manteトsedevidamente 笛S�&VwV��ﾖV竊�竊Z&踐F��Mensai 

unifomizado,deacordocoma 備4:X�ｸ�ｶ坊蹤�3fW6F�W7F�&F��

ve8timen(aeosEpisquefo｢em necessariosaexecugaodasua ���(�z&���J&�fW6FV坊v�6������f没V竊W��&�FWFVﾖ匁�F�2�

fun辞o; 鉾V纉fW2��

42●.Manteトsesemp｢e 釘�"�7Ye�2踵�x.ｦ�66��

atuaii乙adodeac°鴫oc○mos ��

conhecimentosdesuaarea; �7W�T譌8ｵF��W7H�ｸ�ｶF��

4･3･Mante｢ap°ntuaiidadede ���$6Z&����

ac○調ocomseucont｢atode t阻baiho; 釘�4f���FW��F���&訳ｲ�

4●4･Manleトsebe叩infomad° sobretodasasinfomae6esdo funcionamentodoSeNico; 4●5･Se｢eticonot｢a(ament°com 笛SDVF友��2���+ﾆ�&��2ﾆ��ｶﾖ�2�FV6譏�w8�ｷ���踟2ﾊ&W8�ｩ{ﾆx�ﾖW6R�JSY)ｪ&V匁�ﾖV蹤�2ﾊ&WV謫fW6R�6���6友��W6��7��&�F�2�

osusuariosetamb6mcoma 友V6譏�w6W7W�T譌9����妨7H�ｸ�ｲ�

equipedet｢abaiho. 芳���&6Z&����

5.Flux°de 店�ｳ�Tﾖ�蹤Z&�V�譌ｦ�F���GV�沫ｦ�F���ｸ�ｶ竍YX�&薮2ﾃﾗ7F�FR�5.1inst｢umentaisencaminhados 認�-ﾊ&薬�ﾖV�6���*ﾚ2�

高fomao6esdos ��ｴﾇ6X僻�ﾇ6�7FVﾖ�2ﾆ��Ⅲ庸�R�po｢SMADSeloueiabo｢adosem 

usu各｢ios 蓬�ｸ�ｷVﾖV蹤�6V也2�'VﾖV�,ｦ�2���6��FWf�9}bﾅ�V�G&��6仲V�6柳��坊FVﾖ��6ﾖ�V薮2� 
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con(idosnaNo叩a丁ecnicados Servi印sSocioassitenciais) �� 

6･1･C｢ia｢ac6esespec綱casque 塗�ｳ�6�6ﾆ�2ﾈ�vﾗV譏�vF�2ﾂ�Mensal 

infomemousu釦odoquees略 �����vWF�6FVF揚V没�儿柳FR�

participa辞oem espacosde ��a96esーvisitasa｢ededeseNi9os 

6･2･Reaiiza｢,en∞minhame爪os ��

defesasde ���45$�4�5$T�2ﾆ��inst｢umentaiselab○○adospeia 

di｢eilos 妨�Vﾇ��ﾖV蹤�6FW6�ﾆﾆFRﾂ�VGV6�8ﾄF�FVfV�6�&���4末�6���h�ｳ:TF揚V没�&�J&�h+76FR�W���6当��V6�'F�ｦW6��Osce肥Iat6｢ios; 6･3･しis(asdep｢esen9as. sociais 

相p合tas,eencont調sde 〇日ehta悌o∞m 塗�ｳF6�Sﾖ�6�F�2ﾊ&V��*ﾘ.z&薮2ﾂ�

multiprofissionais. 坊�6�ﾖ匁��ﾖV蹤�2ﾆ8�ｶ軫友W7f���

6.4.Incentivaraparticipae§o em,Assembieias,Mesasde Negociac尋o,｢ep｢esen~a8aoem 坊沫7F�6FW�&W6V�6�2��
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OP駅A丁ivA-丁RABA｣HOCOMUSUÅRios 

1.G｢aude ��S�6�7I*ﾆ�&踰&ﾖ�6FR�1,1Ma(e｢ialdeievan置amentode 磐V�6���6VﾖW7J&����躔���H��.ｨ�ｲ�c○nvivenciac○m°susua｢iosem ��

participae§ona ���f芳�FW8�v乏�f�2�&WV謫fW2� 

s○○i°edu∞tivas,vivenc了ase 

no｢masde 柳f�6匁�2停�

2.A(uaiiza髄ode �� 

｢egis(rode usu各｢ios 妨6�芳�FWW7V�&薮2ﾂ�po｢SMADSeeiabo｢ad°speia 

p晦enchendo∞｢｢e(amenteede fomat噸nspa｢en(cos 備42��Mensai 
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6-　D各丁AしHAM各N丁O DA PROpOS丁A

6.1 p(肘Ii∈o Aivo

0 SASF AME��&薮&率�����ao socioassistencial junto a fam`lias e individuos em territ6rios que

apresentem concentra����FR�&V觀f�6��&薮2�FR��&�&�ﾖ�2�FR�G&��6fW&V�6���FR�&V襷����E"��R�F�

Beneficio de Presta����6�F也V�F���%�2停�觚76���W'7�V7F庸�ﾂ����6W76�����6W'f賑���6�'&R�����'F� 

de iistagens e demandas e=caminhadas ou vaiidadas peio CRAS′ que o｢gani乙am o

georreferenciamento dos beneficiarios residentes nos territ6rios de abrangencia do CRAS e de

atuac5o dos servicos, fazendo destaque aos casos de descumprimento de condicionalidades e de

beneficiarios do BPC. As listas de fami'lias/individuos sao periodicamente fornecidas aos CRAS,

que repassam aos servicos da rede conveniada, neste caso, o SASF AME.

No objetivo de trabalhar em total integracao e articula����6������友�6��FR��76�7FV�6���6�6��ﾂﾂ��

servi9o recebefa do CRAS de referencia, listagem das famHias beneficiarias dos programas de

transferencia de renda e beneficiarios do BPC, bern como o encaminhamento de demandas

identificadas peio CRAS, dent｢o dos c｢ite｢ios:
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a) Familias e/ou pessoas beneficiarias de programas de transferencia de renda (PTR) e

bene紬os assistenciais;

b) Pessoa idosa e pessoa com deficiencia que vivenciam situa����FR�gVﾆ觚&�&末芳�FR�R�&�66�

sociai′ bene脱｢ios do Beneffcio de P｢esta弟o Contjnuada (BPC);

c) FamMias e/ou pessoas com prec5rio ou nuio acesso aos servicos pablicos, fragiiiza事ao de

vinculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situacao de

vul=e｢abilidade e ｢isc○ socia囲entificadas no te｢｢it6｢io e vaijdada pelo CRAS.

d) Famfiiascom a presenca de crian事asde0a 3 anos (ou criancas portadoras de deficiencia

de 0 a 6 anos) participantes do Programa Crian���fVﾆ里�ﾒ��&蒙V�&��ﾆ詛��6���踉�5T�2�

6･2 Ihfomささ6es das instaia事6es a se｢em utili重adas

A AME�V蹤V襷R��VR�W&���ﾖ&坊蹤R��&v�譌ｦ�F��R��ﾆ�觀ｦ�F����&���2�觀6W76芳�FW2�FW76R�6W'f塵 e

p両o｢dial pare o alcance dos ｢esuitadose metas e pare isso const｢uiu′ em 2011 urn novo p｢さdio

anexado a sede, que esta localizado na Avenida Eulalia, 278 -Vila Fachini - Jabaquara - Cep.

04326-130 - telefone para contato 5012 - 7524; destinado ao trabalho com familias, com verba

oriunda do Premio FIES - Fundo ltad de Exce~encia Sociai. Esta sede contempia:

Recep辞o e Acoihida

Destinado a espera, acoihida e a transi����F�2�f�ﾖ免��2ﾂ�W7FR�W7��6��R����&蒙V�&��6�F�F��F�

individuo atendido com o servi���Rﾂ���'F�蹤��b�儲��'F�蹤R��VR���&V6W�ao seja acolhedora, com

espaco adequado e amplo para garantir o conforto dos familiares recebidos. A AME��7&VF友�

que este espa���FW&��6����&ｦWF庸��v�&�蹤�"��2�匁f�&ﾖ�8�ﾖW2�觀6W73W&��2��6W&6��F��6W'f塵 e deve

oferecer comunica����f�7V�ﾂ��VR�芳V蹤貿��VR���5T�2ﾂ���5$�2�ﾆ�6�ﾂ�R���6W'f�6��6�fV譁�F���

espa事｡ deve tambem′ ter di台met｢o ap｢op｢iado pare a acolhida dos po舶do｢es de defi｡全ncia

atendidos′ bern come acessib胴ade (｢ampa) na ent｢ada e banhei｡｡ acessfvei.

霞図案
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Saia de apoio tecnico e adm涌st｢ativo:

Destinada as atividades administrativas, producao de dados e arquivo de documentos, para uso

dos profissionais do servigo. 0 espa���FWfR���77V�"�6�&�7FW&�7F�6�2��VR�f�6末友Vﾒ���ﾆ��7F�6��FP

transito dos documentos e dados, bern como seguranca para o armazenamento dos mesmos.

Saia(s) de atendimehto indiv柑uaii王ado:

Para acolhida e escuta, atendimento individual e familiar, encaminhamentos, elabora!ao de

estudo sociai･ Ambientes que garantam a privacidade do atendimento prestado aos usuarios e o

estabelecimento de vinculos de confian���6���2��&��76柳���2�F��6W'f�6����4�4b��ﾔPacredita

que as salasdevam oferecer urn local que transmita seguran���R��VR�F�7�����FR�ﾖ�&免��&薬��VP

auxiiie na reiacao horizontai entre a familia e a equipe do SASF AME��

Saia(s) pare atividades coletivas com g｢upos deねm舶s co調capacidade pare 30 pessoas:

Para realiza�V��FR��F庸芳�FW2�匁f�&ﾖ�F庸�2�Vﾒ�w'W��2ﾂ��6es de promo�V����匁6ﾇW3V���&�WF庸�ﾀ

reuni6es socioeducativas, palestras, oficinas, eventos. Espaco destinado a realiza?ao de

atividades grupais de cunho comunitario e socioeducativo, tendo uso mdltiplo e otimizado pelo

servigo, com capacidade para 30 pessoas ou mais. 0 espaco deve trazer solu�fW2�7&��F庸�2���&�

oferecer possibilidades de adequa����觀6W73W&��2�&VfW&V蹤W2��2�6�&�7FW&�7F�6�2�F�2��馗fW2��ﾆ�

p｢omovidas.

Espaco l心dico:

lnstalac6es que permitam a atividade com crianeas e adolescentes, podendo ser internos ou ao

尋r iiv｢e′ pare atividades espo直jvas, cuitu｢a~s e oe ｢ec｢ea9ao, de aco｢〇〇 com a necessioade e as

caracteristicas da faixa etiria a= referenciadas.

1nstalac6es sanitarias adequadas:

Com sepa｢a如de banhej｢os pa｢a uso feminine e masculine e que ga｢a=tam acessibiiidade pa｢a

pessoas com defici��6���R�6VwW&�濛 para idosos.

Cope:

Espa�����&���&v�譌ｦ�"��2�ﾆ��6�2���6W&Vﾒ��W&V6芳�2�踉�FV6�'&W"�FR��F庸芳�FW2�6��w'W��2�FP

fam航s′ bern come poss面eis o揃nas que necessitem de espa事o pa竜aprendizado de cunho

aiimenta｢ ou af高s.

~ニ
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EspAcas DE c~ArmDA DA Osc AME. PAM a sE�4�

Saia de emp｢eehdimento

Saia pa｢a desenvoivimento de a96es de fam航s emp｢eendedo｢as do SAS各AME⑫

Ai moxa ｢ifado

Sala pare a｢mazenamento de mate｢iais pedag6gic○s e socioeducativos.

tspa!o Cuitural

Area externa, semi-coberta, destinada a atividades socioeducativas para as crian��2�P

adoiescentes, fami’lias e idosos usuarios do servi?o, em especial aqueias de ambito culturai e de

incentiv〇台leitu｢a.

Cozihha

Espaeo destinado a oficina de culinaria que tern por objetivo execu辞o de receitas peias familias

usuarias do servico, estimu-ando assim uma alimenta9ao ba-anceada, bern como os cuidados

com a sa心de, higiene e meio ambiente sustentavel.

A AME��7&VF友���VRﾂ����W�7Pao desse servieo socioassistencial, outros espa��2���W&���6W 

utilizados no territ6rio de Vila Clara, American6polis e Jd. Lourdes para realiza辞o de atividades

com as famiiias e mantem, por isso, urn grupo de parceiros comunitarios que cedem iocais para

as mesmas. A AME�ﾂ�6���6�G&���'F芳��F��Vﾗ�&W7F蒙��F��WF免率�6���ﾆ儲�Wｦ��R��&v�譌ｦ�6��

para garantia de espacos adequados para o atendimento segundo a descri§§o de servi���R�F�0

diretrizes do CRAS/Protec5o Social蹄sica/SUAs/PNAs/LOAs.

6.3 Vincula辞o da a辞o com as orientac6es do Plano Municipal de Assistencia Social e

diretrizes nacionais - LOAS, PNAS, SUAS, TIP-F-CA�������4簸��ﾂﾂ��$��4��2�DR�tU5D��

iN丁とGRADA D各S駅Vicos,甘帥[[Iclos D各丁RANS旺R馴C看A D各R各NDA.

A poiitica publica da assistencia social constr6i sua rede de prote錐o a partir de urn

funcionamento desce=t｢aii乙ado e pa輔pativo● Quando falamos do funcionamento de uma

politica, estamos nos referindo a urn jeito de compreender o mundo e de atuar nele que tern a

ver com a organiza����FR�W&��6�7FVﾖ�����"��76��F���fW｢��VR�f�ｦVﾖ�2�ﾆ没�3fW2�V蹠&R��0

responsabilidades dos gestores, suas ac5es, os recursos destinados e as formas de controle



qp
照照IA
www･ameamoroso.ore.b｢

さ軸e(㊦a me種moroso.o ｢n.br

social, estamos construindo urn sistema. Todas as partes tern ligacao de dependencia umas com

as out｢as, to｢nando-se inte｢dependentes.

0 servi���FR��76�7FV�6���6�6������f�ﾖ免���R��&�Pao Social Basica no Domicilio�ﾂ���'F�蹤�

interdependente da politica da assistencia social no ambito federal, estadual e municipal e, por

isso, deve executar suas ac6es de maneira integrada com o plano Municipal de Assistencia Social,

bern come suas di｢et｢izes e o｢ientac6es.

Diante das caracteristicas demograficas da cidade de Sao Paulo, do volume de famiiias

beneficiarias de programas e beneficios voltados a garantia do direito a seguranca de

sobreviv合ncia e renda, da necessidade de expandir a capacidade de prote?ao social basica para a

oferta simultanea das seguran��2�FR�&V襷�ﾂ�6�f庸薬�f�ﾖ免��"�R�6�V譌F�&薬�R���FW6V軫�f蒙V蹤�

da autonomia, o Servico de Assistencia Social a Familia e Protecao Social Basica no Domicilio -

SASF AME⑪ fo=nstitu(do come se面co contjnuado de apoio ao Cent｢o de Refe｢encja de

Assist全ncia SociaI - CRAS.

0 SASF AME�也FVw&���6es e reflete objetivos do principal servico do CRAS: a Prote����P

Atendimento lntegral a Familia - PAIF. Suas atividades devem atender a Resolu!ao CIT n9 7 -

Protocolo de Gestao lntegrada de Servi��2ﾂ�&V觀f�6薮2�R�G&��6fW&V�6���FR�&V襷�ﾂ�踉��ﾖ&友��F�

Sistema Onico da Assistencia Sociai - SUAS, uma vez que prioriza a a����6�6柳�76�7FV�6��ﾂ�Vﾐ

territ6rios que apresentem concentra����FR�f�ﾖ末��2�&V觀f�6��&��2�FR��&�&�ﾖ�2�FP

Transferencia de Renda e beneficiarios do Beneficio de Prestacao Continuada - BPC.

0 referenciamento dos servi��2�F���&�V6���6�6��ﾂ�&�6�6�����5$�2���76�&免友�����&FV��ﾖV蹤��F�

rede socioassistencial no territ6rio, cumprindo-se a diretriz de descentralizacao da execu����F�

politica de assist含ncia social. Nessa perspectiva, o SASF AME�6�G&�'V����&����W����6���F���6��

do CRAS no territ6rio, ref~etindo as principais diretrizes do PAIF, ao oferecer protecao sociai e

garantia de acesso a direitos as fami’lias em situac5o de vulnerabilidade social.

A AME�R��2��&��76柳���2�F��6W'f塵 deverao ter claros os objetivos gerais e especificos para a

ga｢antia de que a metodoiogia do t｢aba-ho e as a96es estejam semp｢e em c○nson揃a com os

mesmos.

Visando evidenciar a vincula����F���6���F��6W'f賑��6������友�6���F&ﾆ�6��F�

Assistenciasocial′ os funcionarios da OSC dever5o ter pleno conhecimento:
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6･5 Metodologia a se｢ desenvoivida na aco~hida e ho t｢aba-ho social de modo a evidencia｢ as

estrat6gias de atuacao para alcance das metas;

0 Servigo de Assistencia Sociai a Familia e Protecao Social Basica no Domiciiio AME��VW 

promover o fortalecimento e a emancipacao da famiiia e direciona-ias de forma a articular uma

rede territorializada entre os servi��2�W�7FV蹤W2�ｧV蹤����6�V譁F�FR�R�FW6V軫�fW"��2�F貿W&V蹤W0

capacidades dos memb｢os das fam腫s･ p｢opo｢cionando ganho de autonomia e meiho｢ia

sustentavel de sua qualidade de vida. Para tanto, necessita de planejamento metodol6gico e

deve estar atento a realidade dos usuarios, de suas familias e de seu territ6rio.

A const｢uc著o de metodoiogias deve esta｢ pautada na ~ejtu｢a e a輔se da ｢eaiidade de cada

territ6rio. Espera-se que nao sejam simplesmente "importadas” metodologias (ou seus

f｢agmentos) e encaixadas na ｢ea~idade come se e~as se a函cassem a quaique｢ contexto. A

competencia exigida para o trabalho com familias pressup6e profissionais com capacidade para

pesquisa｢′ pianeja｢ e executa｢ a96es dive｢s椎adas′ em d肘entes complexidades e adequadas

aos diversos contextos. A interdiciplinaridade - enquanto produ弟o coletiva de urn

conhecimento nov○ ○to｢na-se essen｡al pare o t｢abaiho sociai.

Pa｢a a ga｢antia de aicance das dimens6es fo｢皿~adas′ o se両o′ em pa｢ce｢ia com o CRAS,

buscara desenvolver uma metodologia de trabalho com as familias de acordo com suas

necessidades e dema=das′ contempiahdo seu capita冊mano′ socia~ e p｢odutivo na pe｢spectiva

de promover o entendimento do conceito de direitos e deveres, buscando a emancipaiao de

seus memb｢os･ Visand○ 0 pad｢吾o de qua~idade dos atendjmentos e ga｢antind○ 0 ca函e｢ p心biico

da acao e os direitos dos usuarios do servi�����4�4b��ﾔPinvestira nas ac6es abaixo

discriminadas, segundo os dais niveis de atua�V���3VW2�6�6���2�R��6es socioeducativas:

TRABAしHO SOCIAしIAc6es Soci星型

Busca ativa - realizada por orientadores socioeducativos, t�6譁6�2�R�ﾖW6ﾖ����vW&V蹤R�F�

servi���V軫�fR�FW6FR����&�7W&��也FV�6柳��ﾂ�FR�f�ﾖ免��2ﾂ����6��6蒙V蹤��F��FW'&佑g&薬�R�F�0

｢ecu｢sos socjais′ sues vulne｢abiijdades e potenciaiidades′ bern come contatos com ato｢es s〇°ais

locals e politicas setoriais. Tern como finalidade identificar situac6es de vulnerabilidade e risco

social, ampliar o conhecimento e a compreensao da rea~idade sociai, para ai6m dos estudos e

estatisticas, contribuindo para o conhecimento da dinamica do cotidiano das popula�fW2�

Visitas domicilia｢es - ｢eaiizadas per o｢ientado｢es socioeducativ｡s pa｢a iocaii之a｢ e mob服ar as
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com orientaeao dos t6cnicos. Sao realizadas, tamb6m, pelos t6cnicos para intervenc6es diante

de info｢ma96es trazidas pe~os o｢jentado｢es socioeducativos sob｢e situa96es de conflitos

famiiiares, vioiacao de direitos, dificuldades de se desiocar at6 o servi?o e necessidade de

elabora����F���ﾆ�踉�FR�FW6V軫�f蒙V蹤��F��W7V�&薬�ﾒ��ER�

Apropriaeao das familias e dos recursos do territ6rio - Conhecer, atrav6s de diagn6stico local,

as fain(Iias ate博da5′ suds necessidades e poten軸dades･ Info｢ma｢′ fo｢ma｢ e inst｢ui｢ sob｢e os

seus direitos de cidadao, de modo a faze-las acessar os recursos existentes no territ6rio

fac冊ando ｡ desenvoivimento locai.

Acoihida e escuta - ｢eaij乙adas tanto pe~os tecnicos come pelos o｢ie=tado｢es socioeducativos, ou

mesm○ 0 ge｢ente′ c○=sistem no p｢ocesso輔a同e escuta das necessidades t｢azidas peias

faml'lias, bern como de oferta de informac6es sobre as ac6es do servi��

Atendimehto individuai e familiar - atividade tecnica ｢eaiizada pare conhece｢ a din台mjca

familiar mais aprofundadamente e prestar urn atendimento especifico a familia, nos casos de

suspeita de viola����FR�F�&V友�2ﾂ�V詒&V蹤�ﾖV蹤��F�2�6�W6�2�FR�FW67Vﾗ�&蒙V蹤�2�&V友W&�F�2�FP

condicionaiidades′ bene揃｢ios de BPC de 0 a 18 anos fora da esco~a e demais situa事6es que

pressup5em sigilo de informa�fW2�

批bo｢a如de estudo socia~ - consiste em coieta｢ dados da5 fam掴as e seus memb｢os,

interpretar e elaborar urn posicionamento t6cnico sobre a situa9ao. A interpreta����F��6宥V�天�

6 construida atraves da reaiiza事ao de estudo de documentos, entrevistas, visita domiciiiar e,

quando necess緬o′ c○ieta de inわ｢mes na c○mu両dade.

各ncaminhamentos de基am楠e皿v了duo§ aos projetos･ p｢ogramas′ behef了cios, se巾os da

｢ede即enta如e encamjhhamentos i ｢ede socioassistencia~ e demais po臨as p軸cas -

atividade t6cnica que compreende a orienta����R�F�&V6柳��ﾖV蹤��F�2�f�ﾖ免��2����ﾆwVﾒ�FR�6WW0

membros para servi��2�6�6柳�76�7FV�6���2ﾂ���友�6�2�6WF�&���2ﾂ��&ｦWF庸�襷�����&�����F���6W76�

a di｢eitos e a conquista de ｡dadania･ P｢essup6e contatos p｢さvios e poste｢io｢es do t台cnico com

os servi��2�FR�f�&ﾖ������76�&免友�"���VfWF庸�§o do encaminhamento, garantir o retorno da

informa�V��R���VfWF庸���FV襷蒙V蹤��R�匁6邑6���F��f�ﾖ免����FWfR�6W"�f�&ﾖ�沫ｦ�F��Vﾒ�F�7VﾖV蹤�

que possa ser entregue ao usuario e/ou enviado para outra unidade, com identifica9ao do

servico, do CRAS de abrangencia, identifica����R��76匁�GW&��F��Cf6譁6���VR���&V�ﾆ率�����&���VR��

SASF AME⑪ tenha efetividade em seus encaminhamentos i impo直ante ga｢a=tj｢ no piano de

trabalho uma sistem5tica de articuiag5o/encontros com os recursos da area para trabalho em

rede.

Realizacao de atividades informativas em grupos de convivio familiar e fortalecimento de

vinculos - atividade t6cnica, conta com a participacao dos orientadores socioeducativos, 6
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indicada para ｢esponde｢ a sjtua96es de vuine｢abiiidade vivenciadas pe~as famfiias. Fez-se

necessario realizar urn born diagn6stico socioterritorial, conhecer suas vulnerabilidades e

potencialidades de modo a constituir grupos de familias com afinidades, necessidades e

caracteristicas similares, tornando-se urn processo de compartilhamento de experiencias entre

os participantes, de reflexao sobre a realidade, de acesso a informacao sobre direitos, apoio a

familia em sua fun�����&�WF庸��R�6�7G'V3V��FR��&�WF�2�FR�f芳���VR���76�&免友Vﾒ��ﾗ�ﾆ��ao dos

direitos sociais.

各iabo｢a如de ｢eiat6｢ios e manute喧o de p｢ontu緬s - atividade tecnica′ com pa輔pa如

dos orientadores socioeducativos na coleta e organiza����F�2�匁f�&ﾖ�6es, subsidios necessarios

para atualizac5o e insercao de dados nos instrumentais de monitoramento e acompanhamento

das familias. Cada familia devera ter seu plano de Desenvo~vimento Familiar e demais registros

devidamente arquivados em prontuario.

1dentifica�V��踉�FW'&佑g&薬�FR�f�ﾖ免��2�6���W&dﾒ���&��匁6ﾇW6���Vﾒ��E"�R�%�2�R�R�Vﾒ�6宥V��V�

de risco e viola95o de direitos - atividade comum a orientadores socioeducativos e t6cnicos que

acumulam a ｢esponsabiiidade pa｢a elabo｢a事至o de ｢e-at6｢ios de encaminhamento ao CRAS.

Identificac5o no territ6rio de familias com perfil para inc-usao no programa crianca Feiiz-

atividade comum a o｢ientado｢es s〇°oeducativos e tec=icos que acumuiam a ｢esponsab胸de

para elaboracao de relat6rios de encaminhamento ao CRAS.

Ac6es de promoc5o e de atendimento a benefici5rios do Beneffcio de Prestac5o Continuada

(BPC), oferecendo transporte adequado para que tais usuarios possam participar das

atividades programadas, em especial as de inclusao produtiva - sao planejadas pela equipe

tecnica a partir das expectativas, habilidades e capacidades das fam`lias. A inclusao produtiva !

uma estrategia de geracao de renda, enfrentamento da pobreza e inciusao social, que objetiva a

ga｢antia das segu｢an9as sociais de sob｢eviv台ncia e ｢enda e o desenvoivimento da autonomia,

tendo est｢eita anicu喧o com os p｢og｢amas e beneffcios de t｢ansfe｢encia de ｢enda･ A inse喧

produtiva concorre para fortalecer a completude das atenc6es sociais as fami’lias e individuos em

situac5o de vulnerabilidade. Esta fortemente vinculada ao trabalho coletivo e, assim, preve a

divisao dos resultados de modo j.usto entre os varios membros do grupo das oficinas artesanais

desenvolvidas pelo servi���W76R��&�6W76��FWfW&���"��ﾃfﾒ�F��6�W&6��ﾆ率�ao dos produtos, pois

objetiva a obtencao de autonomia dos usuarios a m6dio e longo prazo e pode ser vislumbrada

atrav6s de a�fW2�FR�6���6友�6���也7G'VﾖV蹤�ﾆ率�6�����&����G&�&�ﾆ��R�f�&ﾖ�6���FR�w'W��2�FP

produ?ao, realizadas por meio de articula�fW2�6WF�&���2�F��FW'&佑g&薬���ﾗ�ﾆ��4�Bﾂ�4T%$�Rﾀ

SENAC, dentre outros), favorecendo, ao mesmo tempo, a participa9ao e o resgate de vincuios

familiares, sociais e comunitarios. 0 s6rvico preve a contratacao de oficineiros para o

desenvolvimento de habilidades e capacitacao das fami'Iias. E fundamental a sistematiza����F�0

:t=-`.;. :..`/
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articulac6es e interven�fW2�6���2�f�&薮2�&V7W'6�2�F��FW'&佑g&薬���&����7V6W76��F�2��6es de

insercao produtiva. Para garantir a participacao dos usuarios beneficiarios do BPC em tais

atividades (bern como na manutencao/atuaiizacao de seus cadastros )o SASF AME devera

ofe｢ece｢ t｢ansp〇億e adequado.

Articulac5o com o CRAS de referencia - Disseminacao de informa?6es sobre os direitos da

cidadania e orientaeao para acesso a documenta!ao pessoai - 1nformar e facilitar o acesso das

familias em estado de exciusao social a documenta�����W76����ﾂ�6W'f�6�2�6�6柳�76�7FV�6���2ﾀ

servicos habitacionais, educacionais, sa｡de, culturais dentre outros, exercendo a cidadania.

RABALHO SOCIOEDUCATIVO IAc6es Socioeduca±睦塁

Reuniao socioeducativa - a弟o continua e sistematica tern como objetivos incentivar o convivio

e o fortalecimento de lacos de pertencimento, a exposigao de ideias, discussao de propostas,

troca de experiencias entre as familias e constru9ao de projetos pessoais e coletivos. Favorece o

p｢ocesso de ｢eflexio c碗a e poss剛ta o entendimento de que os p｢oblemas vivenciados

particularmente, ou por uma famiiia, atingem outros indiv(duos e outras familias. De

responsabilidade dos tecnicos e gerente, contain com o apoio dos orientadores s6cioeducativos.

A reuniao socioeducativa 6 essencial para o desenvolvimento da capacidade de vocaliza9ao,

participa����R�也FW&�6���V蹠&R��2�也FVw&�蹤W2�躔7觀�F�2�Vﾒ�W&��w'W��

Palestras - acao de exposicao oral e/ou audiovisual a respeito de temas especificos, dirigida a

grupos de familias e seus membros. possuem natureza educativa, contendo transmissao de

informac6es e promovendo o debate. De responsabilidade dos tecnicos e gerente, podem contar

com a participacao de convidados paiestrantes.

帥cinas - comp｢eendidas come encont｢os p｢eviamente o｢ganizad｡s, com objetivos de …o

prazo a se｢em atingidos com urn co=junto de fam航s ou per meio de seus ｢ep｢esentantes, sob a

condu����FR�FV6譁6�2�����6匁V�&�2�6�G&�F�F�2���2���6匁�2���W&���6W"��W&V6芳�2���&��F��0

as faixas etarias no grupo familiar: criancas, jovens, adultos e idosos em sintonia com o objetivo

de potencializar as a�fW2�FR�f�'F�ﾆV6蒙V蹤��F��gV�6����&�WF庸��F�2�f�ﾖ免��2ﾂ�&W7�V友�襷�6R��

pe印o inte｢esse e a =ecessidade das軸~ias･ Constituem-se em uma ac吾o socioeducativa na

medida em que contribuem para a construcao de novos conhecimentos; favorecem o di5logo e o

convivio com as diferencas; problematizam as incidencias de risco e vulnerabilidade no territ6rio;

estimulam a capacidade de participa����6�V譁6�V���F��F��FR�FV6�3fW3ｲ�W7F�&VﾆV6Vﾐ

espa?os de difusao de informa����R�G&��6f�&ﾖ�6���6�6����F�2�7VｦV友�2����Vﾒ�6W"�FW7F匁�F�3｠
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●　Ao t｢abaiho剛co com c｢ian事as e ado~esce=tes′ ofe巾ahdo atividades cu~tu｢ais,

esp〇両vas e de ia乙e｢′ ｢espeitand○ ○s cicios et緬os;
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S塑RE AS AQulsIC6ES DOS USUARIOS

●　丁e｢ acesso a ambiente acolhedo｢ - Pe｢m剛e estimuia｢ o acesso a ambientes

acoihedo｢es e adequados′ tanto na sede do SAS各AM[⑫ come em out｢os -ocais, que

transpare?am atenc6es com dignidade.

●　Vivencia｢ expe｢j全ncias que cont｢ibuam pa｢a fo録ale｡mento de v毎uios famjija｢es e

comunitるrios
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Ao final de cada ano, sera realizada a finalizacao do processo avaliativo, que envolver5

as fam傭s e os t｢abalhadores em inst｢umentai espec伽o sob a ｢esponsabi~idade da ger全ncia

do SC｢V - SASF AME.

As metas de atendimento terao como instrumental de avalia�W�｠
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Decreto de utilidade pdblica esad.al no 1 s2S

Decreto de utilidade publica federal de 01 1 2 93

鼠eg~;t｢o no ⊂on三eiho na⊂~onai de a5sist全n⊂ia so⊂~a上p｢oc 239 418/77

1]egistro na secretaria estadual de assistencia e desenvolvimento social - SP no 3385

- Ficha de Registro de Atividades em Grupo/Lista de Presenca - para registro dos dados sobre

a atividade desenvoivida′ tais como: n心me｢o de pa輔pantes, tipo de atividade

(reuniao socioeducativa, pa~estra, oficina, evento), pauta, metodo~ogia, s`ntese das

situa96es t｢abaihadas′ encaminhamentos e uma avaiia9吾o sobre os aspectos

fa輔tado｢es e d碗ultado｢es da atividade･ N｡ verso desse documento, consta a lista

de presen��ﾂ��VR�6W&����&v�譌ｦ�F�2�6W��&�F�ﾖV蹤R�F�2��&�GV�&薮2ﾂ�FR�f�&ﾖ���

estarem acessiveis a consulta da equipe, do t6cnico do CRAS, e para eventuais

audito｢ias dos P｢ogramas de丁｢ansfe｢釦cia de Renda de台mbitos Municipal, Estaduai

eFederai.

° Piano de Desenvolvimento do usuario (PDU) - instrumental especifico para o registro de

ae6es de acompanhamento dos usuarios com necessidade de atendimento no

domic筋e que ap｢esentem depend台n｡a de cuidados′ tais come idosos e pessoas

com deficiencia, beneficiarios ou n5o do BPC. Nele devem ser registrados: uma

sintese da situa������&W6V蹤�F�ｲ��v呈�f�2�芳V蹤貿�6�F�3ｲ��6es propostas para a

prevencao ou resolutividade; pactua96es com o beneficiario, familia ou cuidador;

pactuac6es das ac6es intersetoriais ou socioassistenciais necessarias; data para

reavalia錐o e estimativa de prazo para o alcance dos objetivos pactuados.

- Quadro Situacional das Fam`lias - instrumental eletr6nico composto por 5 planilhas, o

Quadro Situacional e o documento de gestao que oferece uma visao geral de todas

as familias inseridas no servi����W&ﾖ友匁F�����6���諞�ﾖV蹤��ﾖV�6�ﾂ�F�0

processos de aquisi����6�6��ﾂ�F�2�f�ﾖ免��2�R�6WW2�6���V蹤W2ﾂ�&W&��6����

identificacao de dificuldades do servico para o enfrentamento dos problemas. 0

gerente do servi���FWfW&��V�6�ﾖ匁��"�W76�2�匁f�&ﾖ�馗fW2����Cf6譁6��F��5$�2���&�

atualiza����6�'&R�FW67Vﾗ�&蒙V蹤�2�FR�6�F�6柳��ﾆ芳�FW2�

dedーca d o :°adv°a , j°a�ｦV�'fY���ｶ���7(�ｶYI3｢�･3｢ﾅ9~ﾆ觀9~ﾃｲ�FFV�B��VfCｦVGVW5DV��ｨ�ｶﾓｦVﾙ~ﾆ�Cｦ�｣ｦ�ゅ｢討�ﾂ��｢罎趙��ｷR譁簇R羃

feito, avaliar o que foi ou nao foi significativo, de sintetizar a apropriacao do conhecimento. E

replanejar 6 urn processo continuo de planejamento, a?ao, reflexao, agao.

0 monitoramento e a avaii����F�2�&W7W蹤�F�2�f�6�ﾒ�W�6ﾇW6庸�ﾖV蹤R��2�W7V�&薮2�F�

servi���&W&��6���7V�2�f�ﾖ免��2�R�FWfVﾒﾂ�W7�V6貿�6�ﾖV蹤Rﾂ�F��ﾆ��"�6���2�B�友V�2�ﾆ�7F�F�0

abaixo:
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6･7 Demohstra事著o de metodo~ogia do t｢abalho iociai com as fam航s.

As atividades p｢evistas pa｢a o sc｢V SAS｢ AME p｢essup6e exatamente o t｢abaiho com

familias,sendo este o seu pdblico alvo e os seususuarios diretos. Para atingir as metas

propostas, o Servico contar5 com metodologia j5 descrita no item 6.5 deste plano, com foco

exclusivamente na participa弟o, na busca de autonomia e na garantia de direitos das familias.

0 SCFC SASF AME reaiizara a elabora����FR�w&�FR�6Vﾖ���ﾂ�6���6es a serem

desenvolvidas junto as familias, prevendo: busca ativa, acolhida e escuta, visita domiciliar;

elaboragao de pianos de acompanhamento fami~iar; orientacao e encaminhamentos ao CRAS,

a servi?os da rede socioassistencial e a outras poiiticas; reaiiza弟o de grupos de convivencia e

fortalecimento de vincuios familiares e comunit5rios, de la9os de pertencimento, de

constru!5o de projetos pessoais, sociais e coletivos; reuni5es socioeducativas; palestras,

oficinas, atividades comunitarias, a96es de promocao da inclusao produtiva; identifica����FP

pessoas e fam航s =o te｢｢it6｢i｡′ eieg′veis pa｢a p丁R e BPC;

Na correla����F�2�F�2�V螺�2�F��G&�&�ﾆ��F��4�4b��ﾔP, com seu p｡blico prioritario,

decorrem ac6es complementares que afiancam a garantia do recebimento dos beneficios de

t｢ansfe｢encia de renda･ Pa｢a cada urn dos segmentos co｢｢esponde urn sistema de ｢egist｢o e

monitoramento informatizado, cuj.a operaeao e de responsabilidade do CRAS, personificado na

figura do t6cnico do CRAS, supervisor do servico. Assim sendo, o SASF AME�FWfW&�

encaminha｢ ao CRAS as seguintes situa事6es:

●　Fam航s identificadas com pe副pa｢a cadast｢amento nos p｢ogramas de

丁｢ansfer合ncja de Renda;

●　Famflias em descump｢imehto de condi｡onaiidades do PBF′ adve｢t台ncia,

bloqueio, suspensao ou canceiamento, para atuaiizacao e/ou aplicacao de

recurso no SicoN;
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0 encaminhamento pa｢a inse｢c吾o de dados nos sistemas (Cad血co, S~CON, P｢6 Social,

BDC, BPC) devera ser feito de forma rapida e permanente, estabelecendo-se fiuxos e

procedimentos entre o servico e o CRAS para operar esta ac§o.

6.8 Demonstra�V��FR�6��6蒙V蹤��R�6���6芳�FR�FR��'F�7Vﾆ��V��6��6W'f�6�2�F��&VFP

socioassistehciai local e poiiticas pub-ices seto｢iais, n〇台mbito territorial

Com a consciencia de que o traba~ho articuiado 6 capaz de promover mudancas mais

significativas nos ambitos comunitarios e familiar, o SASF AME�觀6W76友�&��W7F�&VﾆV6W"�W&�

d胤ogo precise com o CRAS e SMADS dent○○ da Poiftica Na｡onai da Assjst全ncia Sociai e com

demais servicos de outras secretarias, estabelecendo urn trabalho intersetorial.

0 t｢abaiho s〇°a川oje iida com as f｢ust｢ac6es e as lacunas deixadas (e causadas〉 peias

demais secretarias do municipio. 0 trabalho do CRAS e do Servi���FWfW&��ｧW7F�ﾖV蹤R��ﾆ6��6� 

o cidadao onde as outras secretarias ainda n5o conseguem acessar e encurtar as distancias

entre o usuario e o seu direito de acesso aos servicos. Para tanto, al6m do vinculo com a rede

socioassistencial no territ6rio, e preciso que os profissionais do servico conhe��ﾒ�P

referendem as ae6es que acontecem nas comunidades e nas poll’ticas pdblicas, de modo a

informar, orientar, conscientizar e encaminhar o usuario de maneira eficiente.

A participacao dos profissionais desse servico nas redes, f6runs e conselhos locais

ap｢esenta-se c｡mo uma manei｢a democ融ca de t｢aba~ha｢ a｢ticuiadamente e de fo｢ma

integrada, utilizando a espaco para socializar informa�fW2ﾂ�G&�ｦW"�R����ﾆ�6�"�FVﾖ�襷�2�FP

maneira mais ampias e assim, atender o usuario. 0 profissionai do servi���FWfR�6Vﾗ�&P

iemb｢a｢ que a fam賄atendida e monito｢ada pe~o SAS｢ AME⑮ e peio CRAS no te｢｢jt6｢io e a

mesma que utiiiza out｢os ｢ecu｢sos que inte而｢em no seu empode｢amento com…硫｢io e na

aquisicao dos seus direitos sociais, sejam da Satide, Educaeao, Habitacao, Esporte, Cultura,

entre outros.

6〃9 Detalhamento dos ｢ecursos humanos寄a gest昌o do seNico tendo come ｢efe〇台ncia o

quadro de recui.sos humanos estabelecido na portaria de tipificaeao dos servicos editada pela

SMADS′ quanto a p｢o僻§ionais e suas quantidades.

6.9.1 Espec/Ji’car no quodro de recursos humonos ojormo印o de cod叩ro//.ss/.oho/, bern

como a corgα ho仰r/‘｡,偏b/’/i’dodes, ofr/.bui.fees e compe書きnc/｡s

6･9.2 Espec/f/‘car a d/’str/’bu/’佃o dos pro//.ss/.onoi.s pαro a aperoc/.oml/.補∂o e gestGo do

servi亨o poro a go仰nrio dos resulfodos e m的s propostαs.

6.9･3 Espec/J/’car a ut/’I/’zof6o dos horos tgcn/’cos, quondo/or a cas｡.

A complexidade do servi���W�vR��V�ﾆ貿�6�6���F�2��&��76柳���2���&�����ﾆ�觀｢��ﾖV蹤��P

execucao das atividades. Seu perfil deve ser compativel com as atividades inerentes a cada

fun����f�&ﾖ�襷��Vﾖ��W�V��R�Vﾒ��VR������"�W7�V6貿�6��FR�6�F��F�66��ﾆ匁��6��ﾆVﾖV蹤R��0

図回
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戸unc負o 01Ge｢ente 杷�(ｽ��������譌f�2�ca｢ga h°略riade 陪�&免芳�FW6ﾇ�X�&ﾂ�喜喜喜喜s喜喜■■百聞 
At｢ibuic6esl 

章rabalho 冂ompe章encias 

deServico 妨W�Z&愈"��40ho｢as semanais葛 綴W��W&ﾆV�6��VﾖvW7CV��-Coordenaraeiabora�����
deservi��2�planejamentosemestralesuaexecuao 

11. 僂し丁 �6�6ﾆ��76�7FV�6���2ﾂ�9 mensaiemconjuntocomaequipe 

p｢ojetosoup｢og｢amas 友V6譁6�ﾆﾆWf�襷�ﾖ6�F��ﾆVv�6ﾆ�6���

voltadosaareada 庸没V蹤VV�6觀6W76芳�FW6F�7W7V�&薮2�

familia,comprioridade 芳�6W'f���FW7V�6f�ﾖ�ﾆ��3ｲ�

noambitodapolftjca socloassistenciai. ��ｸ�ｺ&v�譌ｦ�&Vﾖ�友�&�&�6�F庸芳�FW2�

confo｢meplanejamento; 

ーPesquisa｢evisita｢os｢ecu｢sos 

socioassiste=ciaisedasdemaisp描ticas 

dote｢｢it6｢ioi 

ーA面cuiarcomocRAS/CR且Aedemais 

se面事osda｢edesocioassistenciaivisando 

aqualifica����6V�6�ﾖ匁��ﾖV蹤�6F�2�

fam用as 

-Monitorarosencaminhamentos5rede 

socloassistencialedemaisservicos 

p心biicos; 

ーP｢omove｢a面cuia事6esepa｢ce｢iascoin 

redessociaisp｢esentesnote｢｢it6｢io; 

-Responsabilizar-sepelagestao 

admi=ist｢atjva′quecomp｢eendeos 

inst｢umentaisdecont｢oietecnjcoe 

financeiros,documenta?aolegal 

pertinenteapresta�V�VF�6W'f塵 

｢elat6｢iomensaideusu鉦osdefam航s 

emdescump｢imentode 

Jク
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-Requisitar a organiza����6�6��ﾂ��

material e/ou o equipamento necessario

pa｢a o desenvoivimento do t｢abalho;

-Administrar a distribui誇o do material

de esc｢it6｢i｡′ do mate｢ia- pedagdgico, de

limpeza e alimentacao;

-Pa｢ticipa｢ do p｢ocesso seietivo dos

funcion言rios, com acompanhamento da

supervisao tecnica;

-Avaiia｢ o desempenho dos fundon猫os;

-Promover reuni5es de avalia9ao de

atividades , em c○njunto com a equipe

tecnica, para manuten錐o ou

｢edirecionamento deias;

-Recebe｢′ ava=a｢ e encaminha｢ sugest6es

dos usuarios sobre atividades do servico;

- Emjti｢ ｢eiat6｢ios quando soiicitado;

-王ncaminha｢ a D且MES e o ｢elat6｢i｡

mensai das a事6es desenvoividas pare o

supeNiso｢ tecnico do CRAS;

-Ap｢ese=ta｢′　　mensalmente,　os

comprovantes fiscais de prestac§o de

contas e a D[SP pare SAS/UPC;

-丁｢imest｢almente, ap｢esenta｢ a D各GREF

e elabo｢a｢ com a equipe do CRAS o

c｢onog｢ama de visitas domiciiia｢es pare

inciusao dos usuarios ou quando for

necess…涌o;

-　Planeja｢, em c○njunto com os

profissionais da cozinha, a execu����F�

card5pio, conforme as normatizac5es de

SMADS.
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Nfvei Superior.

(02 assistentes

Sodais, 01

psic6logo e 01

pedagogo)

- Escolaridade de nivel

superior, com formacao

em Servi���6�6��ﾂﾀ

Psicologia e Pedagogia,

com conhecimento e/ ou

expe｢i全ncia comp｢ovada

na area da in齢ncia e

adolesc全ncia.
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0' �� ��bten���VF�7VﾖV蹤�7�V�襷��觀6W76�&訳ｲ�

Discuti｢em｢eu=i6esdaequipet台cnica 

scasosquenecessitemp｢ovid全ncias; 

Pesquisa｢evisita｢os｢ecu｢sos 

ocioassistenciaisedemaispo=ticas 

p的Iicasdote｢｢it6rio; 

Responsab服a｢-sepela｢efer台nciae 

ontrarreferencianoatendimentodos usuarios; 

Monitorareavaliarasatividades/oficinas 
’untoaosusuarioseorientadores 

ocioeducativos; 

Participardereuni5esdeavaliac5odas 

tividades(paramanuten���R�

redi｢ecionamentodasmesmas); 

Substitui｢ogerentedoseNi9oquando 

esignadopo｢este. 

80｢ientad 0-res 疲ﾇfV磐VFﾆ��40ho｢as ��ｵ�&Xｬｪ&V�6��ﾆﾖV蹤V6��Orientareacompanharosusuariosde 

semanais- 妨��Z&�+8.ｦ6��6��&��F��cordocomaprograma!aoeorientacao 

S6cioeduca 僂｣丁 匁��&V�FWf�6友�2�ecnic∂estabeiecida; 

domici‖a｢ese c○mu調idade �7��&6Z(�ﾗF擁+&��6FV�����&ﾆX���~薬�

prioritariamente,no 柳6柳VGV8�瑛ｧf�ｧV蹤��6f�ﾖf末�6FR�

ambitodaPoliticade Assist合nciaSocial. �6�&F�6���&�&�ﾖ�6���&坊蹤�6����66譁6��

Contata｢ous=緬onodomiciiio,quando 

oijcjtado 

Reaii乙a｢visitasd｡mic賄｢espa｢a 

identificarnecessidadesdeorienta����

｢egist｢a｢acompanhamentomensaldai 

am鮎assobsua｢esponsabiiidade. 

Reaiizarvisitassistematicasasfami=as 

omidososoupessoascomdefici全nda, 

msituac5odeagravoquenecessitemde 
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02aente ��ﾆf(�ﾂ� 夫匁F�6Vﾆ蹤Z&觚B��Auxiliarnocontroleedistribuicaodo 

materialdeescrit6rioedomaterial 

pedag6gic○; 

Aux賄｢nop｢eenchimehtodos 

inst｢umentais,apa面｢dedados 

o｢necidospeioge｢enteeequipetecnica, 

econt｢oiest台cnic○s-financei｢os: 

D各MES′DESP′DEGR亡F,GRAS, 

Declara?aodeFeriasColetivas, 

Frequ合nciadeFuncion5rios,Prontu5rio 

oUsu諭o′Regist｢odaf｢equ合ncia 

mensaldosusuarios; 

Auxiliarnasistematizai§omensaldos 

adosdeatendimento; 

Pa面cipa｢de｢euni6escomoge｢enteae 

quipetecnica. 

8 ope｢aciona ��WF率�F��40ho｢as semanais- ��ｴW��Z&ﾆV�6��Vﾒ�ーExecuta｢emahte｢ahigie=e,ijmpezae 

zeiado｢ia′seNi事osge｢ais ��''Vﾖ�6���6�ﾖ&坊蹤W7&Vﾆ�6柳��F�2�

i 僂し丁 芳Vﾖ�躙FV誚��没坊覲ﾂ�acozinha,taiscomorefeit6rioe 

Iimpe之aeman∪seiode a=ment°s. 芳W7�V�6�FV�末ﾖV蹤�2ﾆV蹕&V�J&�3ｲ�

一丁｢abaiha｢adequadamentec○mos 

mate｢iaiseosequipamentose 

montcndoooocmpi-cc.ilL/u調l,ullul+Oc) 

deuso; 

ーEnvolve｢-senasatjvidades 

socioeducativas｢elacionadasaessa 

tem5tica; 

ー各xecuta｢emante｢seNi9osde 

higienizacao,limpezaearrumac5onos 

ambientesdoservico; 

ーZeia｢evigia｢oespa9of(sic○,quando necess鉦o. 
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6･9.3 Espec新i’c｡r a uti‘/i’z師o dos hor｡s tgcni.cos, quondo/or a coso.

白mp〇両te ｢essa~ta｢ que o p｢ocesso de se~e9きo dos p｢｡fissionais pa｢a as vagas no

SCFV SASF AME sera realizado de forma transparente e evidenciando o cafater pllblico da

a����6VwV匁F���2�W7�V6貿�6�6es contidas no cap. v da Portaria 55/2017. As vagas abertas

dever5o ser informadas na plataforma digital da OSC (E-mail, site e afins), visando uma maior

transparencia e amplitude dos profissionais selecionados, privilegiando a equidade de direitos

e a diversidade no quadro de funcionarios do servi?o.

7 - pla=o de Apllcaき著o dos Recu崎os da Pa能e｢ia

7.1 descrisao de receitas expressa pelo valor da parr.ria (do ac�&F��6�����ﾆ�譁ﾆも

Referencial de Custo dos Servicos elaborada pela SMADS)

7･2･ Desc｢i事富o de despesas dos custos di｢etos e ihdi｢etos ( o va~○○ da parce｢ia deve se｢

de aco｢do com a pianilha鳩fe｢ehcial de Gusto dos Se鴫os e~abo｢ada pe~a §MADS)
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R且C岳i丁AS 僖各SP各SAS 

Vaio｢mensaldodesembolso �%9u綯��ビﾃ���Custos �%9u騏粤�#"ﾃ���

dapa｢ce｢ia 僖i｢eto§ 

Cont｢apa直idaembens �%3)u粤ピ津s��Custos indi｢etos �%3妬u篥���

Cont｢apa巾idaemseNi9oS �%3"��c津c"�VA｣OR丁O丁A｣ �%9u綯��ビﾃ���

7･4･ Desc｢i如de rateios de despesas ( de ac○○do com o piano de丁｢abalho ap｢esentado)

Descri9さoda �4�2�SeⅣieos 蒜�ﾆ�"�軸emo｢ia 

Despesas 坊軫�f芳��envolvidos �&�FV�F��deC乱culo derateio 

7.5. Descri辞o de apiica辞o da verba de implantac5o (de acordo com o plan. do Trob�魔�

a p｢ese巾tado)

7.5.1 Vaio｢ So=citado:

7.5.2 Descricao das despesas.

Desc｢ic尋oda Despesa 蒜�ﾈ�ｸ�ｵV譎zｪ&薬�Vaio｢丁otal �6x���ﾂ�

臆臆臆臆臆臆面 �� 
丁O丁A｣ � 
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7･6･ p｢evis害o de valor mensa~ pare pagameれtos de despesas po｢ imposs輔dade de

pagamento por operac6es bancarias eletr6nicas:

7.6.1 (X)em especie no valor maximo mensai de R$ 500,00 (Quinhentos reais)

7･6,2 (X) em cheques =os te｢mos do §49 do a巾igo 63 da po直a｢ia与与/SMADS/2017

8 - Cont｢apa調das (sehouve｢)

8･1･ Cont｢apa面das em behs

Desc｢i§蚤od○○adaitem 彪�F�FR� 蒜�ﾆ�"�Valo｢ 

demedida 儷ni略rio �)ｦ����

CAD各IRASD各PしÅs丁ICO ��30 �#�ﾃ���70 ���

pR〇〇〇丁OR ��1 鼎CRﾃ���44 ���

N各丁と〇〇〇議 ��1 ����ﾃ���100.00 

AMpしi[ICADOR ��1 �#��ﾃ���200,00 

DVD ��1 ��S�ﾃ���150,00 

B[眺DOURO ��1 鼎S�ﾃ���450.00 

託 �� ��…(:(88猟)0^,`,; 

各S丁AN丁ED置ACO ���7ixY-Bﾘ9��Y�ﾙ��ﾒrﾔﾂxﾚyOB�(X*ﾙ��ｶh,Rﾒx��� �"�45,00 涛�ﾃ���

:∴:∴∴;∴∴∴∴: ��Κ�厭�ﾈｶ8�Δ� 偃s2���ｸ�����^'¥`鶏 ����

∴ �� ��

ARMARIO各MMAD各iRA COMDIvisoRiAS ��1 ��緜��ﾃ���1.600,00 

MさSA容MMARMOR教 ��1 ��經������1.500,00 

MAQuiNAD各cos丁u議 ��1 �3S�ﾃ���350.00 

灘 �� 儻���71銘 

BANCADAD各MÅRMOR各 (1,80X宣.10) ��2 �#��ﾃ���400,00 
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各R謄Z各RINOX4POR丁AS ��1 鉄������500,00 

MicR○○NDAS ��1 ��S�ﾃ���150,00 

LIQUIDIFICADOR ��1 鉄�ﾃ���50,00 

革ORNOINDUS丁則Aし ��1 塔��ﾃ���800,00 

F°GAOiNDUS丁RiAし 壌弧OL'聯※頚櫛ミヰ掠澱紫電 ��1 ����������1.000,00 

諸岡;60''', 

*3,OQ:､:''’'' 馳H3cs�ﾃ��ﾅﾂs｢�

CHA｣とROYAしYCOM CERQUINHA ��1 �"�#�B�32�2.204,33 

p田vGRAUND州[AN丁iし ��1 �"縱迭ﾃ�2�2.795,93 

BANCOS ��4 �3#bﾃ���1,304,00 

Des○○i§曇ode 彪譁F�FR�Quantidade 蒜���ｸ�ｲ�V譎zｧ&薬�Vai○○丁otaI 

cadaitem 芳VﾖVF芳��

Asslstente Administmtivo ��1 �"��c津c"�2,169,62 

8･3･ Cont｢己pa問as em ｢ecursos飢anceiros: 《inf○○mar va~o｢, periodicidade)

∴一
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召 し○ ○ 仗��醒 價��G���｢��ｲ�詑 

蓋 傴h��刹ﾞ 

喜､薯 1a �� �� 

2a ��R$56.087,01 �"C#R繝s津s��R$2.169,62 

3a ��R$56.087,01 �"C#R繝s津s��R$2.169,62 

4a ��R$56.087,01 �"C#R繝s��ｳs��R$2.169,62 

5a ��R$56.087,01 �"C#R繝s偵s��R$2.169,62 

6a ��R$56.087,01 �"C#R繝s偵s��R$2.169,62 

7a ��R$56,087.01 �"C#Rﾃピ津s��R$2,169.62 

8a ��R$56,087,01 �"C#R繝s津s��R$之.169.62 

9a ��R$56.087.01 �"C#R繝s津s��R$2.169.62 

10さ ��R$56.087,01 �"C#R繝s津s��R$2.169.62 

lla ��R$56.087,01 �"C#R繝s津s��R$2.169,62 

12a ��R$56.087,01 �"C#R繝s��s��R$2,169,62 
R$56.087,01 �"C#R繝s津s��R$2.169,62 

丁O丁A｣ ��R$673.044,12 �"C3��經Srﾃ3b�R$26.035,44 

Obs･: Este quad｢o demo=st｢a os vaio｢es das pa｢ceias ｢efe｢entes ao pe｢iodo

en章｢e o mss de inici｡ de vig台=cia da pa｢cei｢a e o te｢mino do exe｢cici｡ civi~･ A pa青i｢ do

exerciclo civil seguinte, serao 12 parcelas de igual valor ate o penultimo exercicio No

ultimo exercicio, o ntimero de parcelas correspondefa ao periodo entre o primeiro mes

do exerc~c,o e o mss de termino de v~gencia da parceria　　　吉夢



`...`.,...-`.,

Os va教ores estao sujeitos a aitera�fW2�踉�FV6�'&W"�F���W&柳F��FWf芳����FW�&V6��ao de bens,

aumento de per capita e dissidio coletivo.

10 - INDICADOR各S D各AVAしIACÅo

Os indicadores de avalia?ao e as metas previstas deverao estar no minimo de acordo

com o preceituado no paragrafo 49, do artigo 15 da Portaria 55/SMADS/2017. VIDE ITENS 4 E 5


