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DADOS CADASTRAIS

ORGANIZAÇÃO PROPONENTE: Associação Filantrópica Mamãe Idaiina

CNPJ: 03.470.261/0001-63

ENDEREÇO: Rua Azaim Pinto Muita, n° 136 - Jardim Vitória Régia

CIDADE: São José do Rio Preto U.F.: SP CEP: 15.075-200

TELEFONE: (17) 3363 6988

E-MAIL: mamaeidalinabasica@terra.com.br

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome:Justiniano Vieira Rocha

Função: Presidente
CPF: 005.203.858-02

RG: 11.585.138-0

Telefone para contato: (17) 32311748
CEL: (17) 99608 0884

Email: jermelinda7@gmail.com

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO:

Nome: Cilene Cuenca

CPF:216.702.028-79

RG: 30.909.089 -1

Número do Registro Profissional: -
Telefone para contato: (17) 3363 6988
CEL: (17) 99616 7992
Email: cileneboni@hotmail.com

N° DE INSCRIÇÃO NO CMAS: 130

Tipo de Inscrição Entidade (X) Serviço ( )

Vigência: Indeterminado

N° de registro no CMDCA:072

Vigência: 14/12/2016 a 13/12/2018.

TIPO DE SERVIÇO: Ações Complementares de Proteção Social Básica



ftSSOCIIIÇlO wuillfti IDAIINA

CNPJ:03.470.261/0001-63
RUA AZAIM PINTO MURTA, 136

JARDIM VITÓRIA RÉGIA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Proteção Social: Básica

PUBLICO ALVO: Pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais
como: famílias, indivíduos, Adolescentes, Jovens e idosos.
Período de Execução das Atividades Previstas:

Início: 01/08/2017 Término: 30/04/2019.

Dias e Horários de Execução do Serviço: 8:00 horas às 21 horas

Território: O serviço atenderá todo o município de São José do Rio Peto/SP
CRAS de Referência: CRAS Anchieta, CRAS Antunes, CRAS Cidadania, CRAS Eldorado,
CRAS Jardim Belo Horizonte, CRAS João Paulo II, CRAS Novo Mundo, CRAS São
Deocleciano, CRAS Santo Antonio, CRAS Schimitt, CRAS Solo Sagrado, CRAS Lealdade e
Amizade e CRAS Vila Toninho.

1-JUSTIFICATIVA

São José do Rio Preto está localizado no norte do estado de São Paulo, distante 450 Km da

capital do Estado. A sua economia baseia-se no comércio, prestação de serviços, indústrias

diversas e agricultura. Possui IDH - índice de Desenvolvimento Humano de 0,834, e PIB per capta

mensal no valor de R$ 1.071,00 (hum mil e setenta e um reais), com uma população estimada de

408.258 habitantes.

O Município cresceu de forma muito rápida e desordenada, principalmente nas regiões

periféricas e a Política de Habitação à época não acompanhou este crescimento. Neste

desordenamento, foram instituídos no município 118 loteamentos irregulares, que se

estabeleceram à margem da zona urbana, uns com proximidade, porém a maioria muito distante

de toda a rede pública de saúde, assistência social e educação, sem nenhuma rede socioassistencial

de apoio, alguns com nenhuma estrutura de comércio e sem rede de saneamento básico como água,

luz, esgoto, asfalto.

Muitos destes loteamentos pela dificuldade no acesso às políticas públicas foram se

caracterizando como bolsões de pobreza multidimensional, com alto índice de vulnerabilidade e

risco social.

Conforme dados do censo IBGE 2010, o município possui 64.789jovens entre 15 a 24 anos

de idade e 56.337 pessoas com mais de 60 anos de idade, representando, respectivamente, 15,8%
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e 13,8 % da população total do município, que entre os quais muito se encontram em situação de

vulnerabilidade e/ou risco pessoal ou social.

Dentre as ações de implementação da Política Municipal de Assistência Social o órgão

gestor municipal deu início a construção de um diagnóstico socioterritorial, em 2014 com o

objetivo de subsidiar as ações do Plano Municipal de Assistência Social de 2014 a 2017.

A partir deste diagnóstico a SEMAS realizou a reorganização da divisão dos territórios para

o atendimento da população referenciada aos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS

já existentes e planejou a criação de novos CRAS, CREAS Centro POP, dentre outras unidades

públicas.

Além disso, atualizou o Instrumental de Classificação de Vulnerabilidades criado para

medir o nível de vulnerabilidade da família atendida através de indicadores habitacionais,

educacionais, saúde, relacionamento, risco pessoal e social, trabalho e renda. As pontuações do

formulário propiciam a leitura da dimensão da realidade de exclusão e de risco que a família se

encontra, de forma a ampliar e aprofundar as ações para cada família, agregando a isso o Plano de

Ação da Família em busca da prevenção da ruptura de vínculos, das situações de risco, com resgate

da função protetiva e proativa da família.

Durante o período proposto para aprimoramento do SUAS 2014/2017, faz-se necessário

consolidar instrumentos de gestão, na perspectiva de territorialização da Assistência Social em São

José do Rio Preto: diagnóstico socioterritorial, plano municipal de assistência social e

monitoramento e avaliação do SUAS. Tais instrumentos elencados deverão subsidiar e, ao mesmo

tempo, articular-se ao processo de revisão e consolidação metodológica do trabalho social na

proteção social básica e especial, que se configurará como uma das etapas do conjunto dos serviços

propostos.

Destaca-se o trabalho social na proteção social básica, ofertado no município em territórios

de alta vulnerabilidade social, por meio de ações territoriais que visem interromper o avançar das

situações de violência nas famílias e problematizá-las enquanto um fenômeno territorial buscando

construir junto às famílias e as forças territoriais formas de enfrentamento, sobretudo aquelas em

situação de vulnerabilidade e risco social, residentes em territórios de grande extensão territorial,

de difícil acesso e ou presença de população rural, com dificuldade de acesso aos serviços



CNPJ:03.470.261/0001-63
RUA AZAXM PINTO MURTA, 136

1ARDIM AnTÓFUCA RÉGIA

ÂSSOCmpaO mnm IOWLIMA s«ojosédoriopreto-sp

socioassistenciais, e/ou que tenham em seu núcleo familiar pessoas envolvidas em situação de uso

de drogas.

Considerando as características dos territórios, bem como o que tornam essas famílias

prioritárias para o atendimento, a Política de Assistência Social volta seu olhar para o público

prioritário que são as famílias beneficiárias dos Programas de Transferência de Renda e de

benefícios socioassistenciais, mas também de outras vulnerabilidades, como as situações de baixa

escolaridade, desemprego, exposição e o uso de drogas, gravidez precoce, moradias inadequadas,

entre outras, que no contexto geral agravam a situação de vulnerabilidade familiar.

Essas famílias, muitas vezes, por motivos diferentes ficam em situação de descumprimento

de condicional idades do Programa Bolsa Família e necessitam de um olhar técnico diferenciado e

um acompanhamento sistemático e continuado a essas situações, bem como o acompanhamento

no momento em que a família consegue se organizar e sair da situação de descumprimento.

Os serviços de Proteção Social Básica têm como público alvo a população que vive em

situação de vulnerabilidade social decorrente das expressões da questão social, como: pobreza,

dificuldade de acesso as políticas públicas e sociais, baixa ou falta de escolaridade, desemprego

e/ou emprego informal, envolvimento com drogas, violência familiar e urbana, entre outras

demandas.

A Proteção Social Básica atua sob a ótica da prevenção de situações de risco por meio do

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e

comunitários e do acesso aos direitos socioassistenciais.

Prevê o desenvolvimento de serviços, programas, projetos e benefícios que deverão se

articular com as demais políticas públicas locais, de forma a garantir a sustentabilidade das ações

desenvolvidas e o protagonismo das famílias e indivíduos atendidos, de forma a superar as

condições de vulnerabilidade e a prevenir as situações que indicam risco potencial. Deverão, ainda,

se articular aos serviços de proteção especial, garantindo a efetivação dos encaminhamentos

necessários.

As ações e serviços de proteção social básica serão referenciados aos CRAS - Centro de

Referência de Assistência Social, e executados de forma descentralizada, nos territórios de

abrangência dos CRAS em espaços da rede socioassistencial (CRAS - Centro de Referência de
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Assistência Social, CCI - Centro de Convivência do Idoso, CCJ - Centro de Convivência da

Juventude, CCF - Centro de Convivência da Família, Organizações da sociedade civil, sede da

entidade, rede socioassistencial).

2-META

Trabalho Social

Atender 7.000 famílias na vigência do Termo de Colaboração;

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos,
Atender 800 adolescentes, jovens, adultos e idosos no mês;

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosos.
Atender 65 famílias na vigência do Termo de Colaboração.

Objetivo Geral:

Fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos e promovendo seu

acesso e usufruto de direitos, contribuindo assim, para a melhoria de sua qualidade de vida e o
protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades.

Estimular e orientar os usuários na construção e reconstrução de suas vivências individuais e
coletivas, na família e no território, ampliando trocas culturais e de vivências desenvolvendo o
sentimento de pertença e de identidade e o protagonismo, fortalecendo vínculos familiares e
incentivando a socialização e convivência comunitária.

Prevenir agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos idosos e
pessoas com deficiência, por meio do desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social,
equiparação de oportunidades participação e desenvolvimento da autonomia, a partir de suas
necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o
isolamento.

Objetivos Específicos:

Identificar as situações de vulnerabilidade e risco social, em especial famílias em descumprimento
de condicional idades do Programa Bolsa Família, contribuindo para o conhecimento da realidade
vivida pela família, sua cultura e valores, as relações que estabelece no território e fora dele, dos
apoios e recursos existentes e seus vínculos sociais.

Analisar a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família, que explicita a necessidade
de inserção da família no atendimento ou no acompanhamento familiar.
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Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda (Programa Bolsa Família) e
serviços socioassistenciais, por meio da inclusão no Cadastro Único, contribuindo para a inserção
das famílias na rede de proteção social de assistência social.

Promover ações de combate e prevenção ao trabalho infantil

Promover a socialização e a oferta de vivência de espaços coletivos de reflexão para fortalecimento
da convivência familiar e comunitária, contribuindo para o retorno e a permanência dos jovens na
escola por meio do desenvolvimento de atividades
que estimulem a convivência social, a participação cidadã e a formação geral para o mundo do
trabalho.

Promover a socialização e a oferta de vivência de espaços coletivos de reflexão para fortalecimento
da convivência familiar e comunitária, para adultos.

Promover a socialização e a oferta de vivência de espaços coletivos de reflexão para contribuir com
o processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no
fortalecimento dos vínculos familiares, no convívio comunitário e na prevenção das situações de
risco social.

Reduzir vulnerabilidades sociais, fortalecer vínculos familiares e/ou comunitários, prevenir
situações de violação de direitos e contribuir com a promoção do acesso de pessoas com deficiência
e/ou idosas à rede socioassistencial e demais políticas públicas.
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3 - FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE
CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS)

Meta Etapa Especificação Indicador Físico Duração

Fase Descrição da Meta/Etapa Unidade
Quantída
de Início Término

Atender
7.000 famílias

^ o o ̂
Vi ̂  o

g 11 f

Planejamento e Organização das
atividades Anual 1 01/08/2017 30/04/2019

Reuniões para discussões de
casos que demandam
acompanhamento sistemático Diário

De

acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

Reuniões para avaliação do
serviço quanto a sua qualidade e
alcance dos objetivos propostos. Semestral 2 01/08/2017 30/04/2019

Elaboração de relatórios e ou
Prontuários/Notificação da
ocorrência de situações de
vulnerabilidade e risco social. Diário

De

acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

Diãsnemo dotrabalhocomoUsuá
oir

Acolhida Diário

De

acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

Orientação, Encaminhamentos,
Comunicação e defesa de
direitos. Diário

De

acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

Meta:

Cadastramento Socioeconômico Diário

De

acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

Promoção ao Acesso a
documentação pessoal Diário

De

acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

69

s
o
o

o

"eS

69

O n

o
m £
S2 «a
g te
a
s

Acompanhamento Familiar. Diário

De

acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

Grupos de
famílias/Desenvolvimento do

convívio familiar e

comunitário. Semanal

De

acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

Atividades Comunitárias/

Campanhas Socioeducativas Semestral 24 01/08/2017 30/04/2019
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Visitas Domiciliares Semanal

De

acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

Busca ativa Semanal

De

acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

O
ns o

o A ^

«c« 2 tS

Mobilização e Fortalecimento
das redes sociais de

apoio/Conhecimento do
Território; Mensal

De

acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

S ̂  t:

li®o  a

Articulação com a rede de
serviços socioassistenciais;
Articulação Interinstitucional Mensal

De

acordo

com a

demanda 01/08/2017

30/04/2019

Participação de Reuniões com a
rede de serviços
socioassistenciais de diferentes

áreas e instituições. Mensal 12 01/08/2017 30/04/2019
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DIMENSÃO TEÓRICA/METODOLOGIA DO TRABALHO SOCIAL

TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS E AÇÕES COMPLEMENTARES AOS

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÃSICA

O atendimento à população será realizado de segunda à sexta-feira das 8 às 21

horas, sendo que a mesma pode acessar o serviço espontaneamente, ou ser acessada através

de busca ativa visando a Identificação das situações de vulnerabilidade e risco social,

ampliando o conhecimento e a compreensão da realidade social. A busca ativa contribui

para o conhecimento da realidade vivida pela família, sua cultura e valores, as relações que

estabelece no território e fora dele, dos apoios e recursos existentes e, seus vínculos sociais.

Além disso, a população pode ser encaminhada pela Rede Socioassistencial e

demais Políticas Públicas Setoriais. Tal população ao chegar na unidade de proteção social

básica será recepcionada por um funcionário da área administrativa e/ou educador social

que repassam informações básicas e pontuais sobre os serviços ofertados, coletam dados da

família; agendam atendimento com os técnicos de nível superior; acessam os dados no

CadÚnico da família; realizam o (re)cadastramento e compreendem a recepção das famílias

usuárias como um momento importante na execução do serviço ou ação, pois corresponde

ao primeiro contato com os usuários, constituindo-se como ocasião fundamental para a

adesão e criação de vínculos fundamentais para o retomo das famílias ao serviço.

Após tal momento a população é acolhida em ambiente sigiloso para uma

escuta qualificada, onde é realizado o preenchimento do Prontuário da Família; orientação

individual e grupai, bem como para encaminhamentos necessários à inserção social e

inclusão de usuário/família nas atividades. A escuta qualificada e de apoio viabiliza o acesso

às políticas públicas, ao cadastro das famílias para programas de transferência de renda,

promovendo acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos.

Soma-se ainda a importância de discutir e refletir, a curto prazo, com as famílias

sobre situações vivenciadas e interesses comuns, que dizem respeito à reprodução social, ao

fortalecimento da função protetiva, ao acesso a direitos e às vulnerabilidades do território,

que impactam no convívio familiar e comunitário.

10
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São fundamentais também o planejamento e organização do serviço, monitorar os resultados

das ações e avaliar as atividades prestadas à população com vistas a melhorar a qualidade

dos serviços prestados. Semanalmente serão realizadas reuniões onde serão discutidas

questões pertinentes à execução do trabalho, bem como, discussões de casos quando de uma

maneira multidisciplinar será possível pensar e pactuar ações em conjunto para melhor

entendimento.

11
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Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
Atender 800 adolescentes, jovens, adultos e idosos no mês;

Meta Etapa Especificação Indicador Físico Duração

Serviço de Convivência eFortalecimento de Víncsolu,Atender  008adolescentes ,jovens, sotluda eidosos no mês; Meta:

Fase Descrição da Meta/Etapa Unidade
Quantid
ade Início Término

Di oãsnemtrabalho Técnico Operativo

Planejamento e Organização
das atividades Anual 1 01/08/2017 30/04/2019

Reuniões para avaliação do
serviço quanto a sua qualidade
e  alcance dos objetivos
propostos. Semestral 2 01/08/2017 30/04/2019

Elaboração de relatórios e ou
Prontuários/Notificação da
ocorrência de situações de
vulnerabilidade e risco social. Diário

De acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

iD oãsnemdo trabalho  moco Usuário

Acolhida/Atendimento a

adolescentes, Jovens e idosos
territorialmente referenciados

ao CRAS. Diário

De acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

Orientação,
Encaminhamentos,
Comunicação e defesa de
direitos. Diário

De acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

Orientar 100% dos

adolescentes, jovens e idosos
por meio dos grupos de SCFV. Diário

De acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

Acompanhar a participação,
freqüência de adolescentes,
jovens e idosos no SCFV. Diário

De acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

Di oãsnemDoTrabalho co amFamília

Atividades que contribuam
para o envelhecimento ativo,
saudável e autônomo Diário

De acordo

com a

demanda 01/08/2017

30/04/2019

30/04/2019

Grupos de Convívio e
Fortalecimento de Vínculos Diário

De acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

Realizar a inclusão de

adolescentes, jovens e idosos
em programas de transferência
de renda e ou em benefícios Diário

De acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

12
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sócioassistenciais quando
necessário.

Articulação com a rede de
serviços sócioassistenciais;
Articulação Interinstitucional Mensal

De acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

Participação de Reuniões com
a rede de serviços
sócioassistenciais de

diferentes áreas e instituições. Mensal 12 01/08/2017 30/04/2019

DIMENSÃO TEORICA/METODOLOGIA DO TRABALHO SOCIAL

•  ADOLESCENTES E JOVENS

O trabalho com os adolescentes e jovens se dará através dos Grupos de convivência e

fortalecimento de vínculos que são encontros regulares e semanais com o objetivo de assegurar

espaços de referência para o convívio grupai, comunitário e social e o desenvolvimento de

relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, além de possibilitar a ampliação do

universo informacional, artístico e cultural dos jovens, bem como estimular o desenvolvimento

de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã. Serão desenvolvidas

atividades de vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, bem como

atividades que possibilitem o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de

cidadania e o conhecimento sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas que

contribuirão para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional. Neste

sentido, o trabalho de Fortalecimento de Vínculos Familiar e Comunitário, propicia ao Jovem,

o desenvolvimento de potencialidades e oportuniza espaços de proteção, onde a reflexão se toma

efetiva na prevenção de situações de risco e vulnerabilidades sociais, no contexto do abuso,

exploração sexual e Trabalho Infantil.

As atividades serão desenvolvidas no espaço da rede socioassistencial, como: CRAS -

Centro de Referência de Assistência Social, CCJ - Centro de Convivência da Juventude, CCF

- Centro de Convivência da Família, espaços da igreja e de associações e da rede

13



ItSSOCIIIÇftO MAMIEIDAIINII

CNI>J:03.470.26l/0001-63
RUA AZAIM PINTO MURTÀ, 136

JARDIM VITÓRIA RÉGIA
SÂO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

socioassistencial em geral por meio de grupos sócio-educativos e reflexivos, atividades de

convívio, oficinas e palestras. Os profissionais responsáveis serão de nível superior com apoio

do profissional de nível médio.

•  PESSOA IDOSA

O trabalho com os idosos se dará através de grupos de convivência e fortalecimento de

vínculos que são encontros regulares e semanais com o objetivo de contribuir para um processo

de envelhecimento ativo, saudável e autônomo, detectando necessidades e motivações dessa

faixa etária, valorizando as experiências e potencializando a condição de escolher e decidir.

Serão desenvolvidas atividades de vivências para o alcance de autonomia e protagonismo

social, bem como atividades que possibilitem ser um espaço de encontro para os idosos, bem

como encontros intergeracionais de modo a promover a convivência com outras gerações

desenvolvendo relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo e, também a convivência

familiar e comunitária.

As atividades são desenvolvidas em diversos espaços da rede socioassistencial, como

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, CCI - Centro de Convivência do Idoso,

CCF - Centro de Convivência da Família, espaços da igreja e de associações e da rede

socioassistencial em geral por meio de grupos sócio-educativos e reflexivos, atividades de

convívio, oficinas e palestras. Os profissionais responsáveis serão de nível superior com apoio

do profissional de nível médio.

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e
Idosos.

Atender 65 famílias na vigência do Termo de Colaboração.

Meta Etapa Especificação Indicador Físico Duração

Fase Descrição da Meta/Etapa Unidade
Quantida
de Início Término
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Planejamento e Organização das
atividades Anual 1 01/08/2017 30/04/2019

Atender 100% das famílias
identificadas pela Proteção
Social Básica que necessitam do
serviço proteção social básica
no domicilio para pessoas com
deficiência e idosos. Diário

De
acordo
com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

Reuniões para avaliação do
serviço quanto a sua qualidade e

■alcance dos objetivos propostos. Semestral 2 01/08/2017 30/04/2019

Elaboração de instrumento
técnico de acompanhamento e
desenvolvimento do usuário

Diário De
acordo
com a

demanda

01/08/2017 30/04/2019

Acolhida a pessoas com
deficiência e/ou pessoas idosas
que vivenciam situação de
vulnerabilidade social pela
fragilização de vínculos
familiares e sociais e /ou pela
ausência de acesso a
possibilidades de inserção,
habilitação social e comunitária. Diário

De
acordo
com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

Orientação, Encaminhamentos,
Comunicação e defesa de
direitos.

Diário

De
acordo
com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019
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De

acordo

com a

demanda

Promoção ao Acesso a
documentação pessoal Diário 01/08/2017 30/04/2019

De

acordo

com a

demanda

Encaminhamento para
cadastramento socioeconômico. Diário 01/08/2017 30/04/2019

O

Realizar avaliações periódicas
em conjunto pelas família (s) e
profissional (is)no processo de
acompanhamento familiar. Mensal

De

acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

Di oãsnemdo Tra Com aFamília

Visita Familiar/Acolher uma

família ou algum de seus
membros com pessoas com
deficiência e/ou idosos em seu

próprio domicilio. Semanal

De

acordo

com a

demanda.01/08/2017 30/04/2019

Incluir usuários e familiares no

sistema de proteção social e
serviços públicos,conforme
necessidade inclusive pela
indicação de acesso a benefícios
e programas de transferência de
renda. Semanal

De

acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019

Di oãsnemdo Trabalho Com  aFamília

Realizar articulação dos casos
com a rede socioassistencial,
demais políticas públicas e o
sistema de defesa de direitos. Mensal

De

acordo

com a

demanda 01/08/2017 30/04/2019
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Participação de Reuniões com a
rede de serviços
socioassistenciais de diferentes

áreas e instituições. Mensal 12 01/08/2017 30/04/2019

DIMENSÃO TEÓRICA/METODOLOGIA DO TRABALHO SOCIAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÃSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM

DEFICIÊNCIA E IDOSOS

O trabalho social realizado se dará no domicílio quando as famílias que possuem pessoas

com deficiência e idosos que vivenciam a situação em que o responsável familiar apresenta

dificuldades em comparecer ao atendimento no equipamento ou em outros serviços da rede por

vulnerabilidades diversas. Assim, o acolhimento, acompanhamento e atendimento da família serão

realizados por meio de visita domiciliar com vistas a estabelecer um contato entre os profissionais
e a família para possibilitar aos técnicos conhecer a realidade vivenciada por essa família, as
formas de convivência comunitária, o território onde está inserida, para adequar as ações a fim de

alcançar o caráter preventivo e protetivo do serviço.

Na ocasião as famílias são orientadas e encaminhadas para a rede socioassistencial, bem
como referenciadas na Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, quando houver violação
de direitos e para outras políticas públicas de acordo com a demanda, com o objetivo de promover
o acesso aos direitos e a conquista da cidadania das pessoas com deficiência e pessoas idosas, de
suas famílias às políticas públicas. As famílias também são acompanhadas sistematicamente por
meio do PDU - Plano de desenvolvimento do usuário e sua família, realizado em conjunto.
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4 - INDICADORES / PARÂMETROS

OBJETIVO

GERAL

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

RESULTADOS

ESPERADOS

INDICADORES DADOS

Fortalecer a

função protetiva
das famílias,

prevenindo a
ruptura de

vínculos e

promovendo seu

acesso e

usufruto de

direitos,

contribuindo

assim, para a

melhoria de sua

qualidade de

vida e o

protagonismo e

a autonomia das

famílias e

comunidades.

Identificar as situações de
Vulnerabilidade e risco social,

em especial famílias em

Descumprimento de

condicionalidades do Programa

Bolsa Família, contribuindo para
o conhecimento da realidade

vivida pela família, sua cultura e

valores, as relações que

estabelece no território e fora

dele, dos apoios e recursos

existentes e seus vínculos

sociais.

Procura intencional das

situações de

vulnerabilidade e risco

social por meio da busca

ativa

Percentual dos

domicílios nos

territorrios do

CRASa

Número de domicílios

referenciados

Número de domicílios

alcançados pela busca

ativa

Analisar a situação de

vulnerabilidade social vivenciada
pela família, que explicita a
necessidade de inserção da
família no atendimento ou no

acompanhamento familiar.

Estudo Social das situações
de Vulnerabildade e Risco

Social das famílias por

meio de instrumental

específico

Percentual das famílias

em primeiro
atendimento pelo

CRAS com

instrumental

específico aplicado e

reavaliação periódica

Número de famílias

em primeiro

atendimento

Número de famílias

em primeiro

atendimento com

estudo social de

vulnerabilidade e risco

social

Número de famílias

com estudo social de

vulnerabilidade e risco

social reavaliado

Promover acessos a benefícios,

programas de transferência de

renda (Programa Bolsa Família)
e serviços socioassistenciais, por

meio da inclusão no Cadastro

Único, contribuindo para a
inserção das famílias na rede de

proteção social de assistência

social.

Acesso ao Programa Bolsa
Família e demais

programas de

transferência de renda

e/ou benefícios

socioassistenciais para

melhoria da qualidade de
vida das famílias

residentes no território de

abrangência do CRAS

Número de famílias

e/ou indivíduos

incluídos em

Programas de

Transferência de

Renda - PTR, bolsa

família e/ou

benefícios.

Número de famílias

e/ou indivíduos

incluídos em

Programas de

Transferência de

Renda - PTR, bolsa

família e/ou

benefícios.

Acesso a Serviços

Socioassistenciais,

contribuindo para a
inserção na rede de

proteção social de

assistência social para
melhoria da qualidade de
vida das famílias

Número famílias nos

Serviços ofertados

pelo CRAS (PAIF, SCFV,
Serv. Atend. Idoso e

PCD em domicílio)

Número famílias nos

Serviços ofertados

pelo CRAS (PAIF, SCFV,
Serv. Atend. Idoso e

PCD em domicílio)

Percentual de famílias

que acessaram a rede

de proteção social
Número de famílias

encaminhadas.

residentes no território de básica por meio de
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abrangência do CRAS encaminhamento do

CRAS

Promover ações de combate e

prevenção ao trabalho infantil

Desenvolvimento de ações

intersetoriais comunitárias

que promovam a

identificação e a
prevenção do trabalho

infantil.

Número de ações

realizadas no território

do CRAS

Número de

campanhas, palestras,

ações comunitárias

com foco na

prevenção e

identificação do

trabalho infantil.

Estimular e

orientar os

usuários na

construção e

reconstrução de

suas vivências

individuais e

coletivaS; na

família e no

território,

ampliando

trocas culturais

e de vivências,

desenvolvendo o

sentimento de

pertença e de

identidade e o

protagonismo,

fortalecendo

vínculos

familiares e

incentivando a

socialização e
convivência

comunitária

Promover a socialização e a

oferta de vivência de espaços

coletivos de reflexão para
fortalecimento da convivência

familiar e comunitária,

contribuindo para o retorno e a
permanência dos jovens na

escola por meio do

desenvolvimento de atividades

que estimulem a convivência

social, a participação cidadã e a

formação geral para o mundo do

trabalho.

Promover a socialização e a

oferta de vivência de espaços

coletivos de reflexão para

fortalecimento da convivência

familiar e comunitária, para

adultos.

Promover a socialização e a

oferta de vivência de espaços

coletivos de reflexão para
contribuir com o processo de

envelhecimento saudável, no

desenvolvimento da autonomia

e de sociabilidades, no

fortalecimento dos vínculos

familiares, no convívio

comunitário e na prevenção das

situações de risco social.

Aumento da participação
de adolescentes e jovens

no Serviço de Convivência;

Aumento da participação

de adultos no Serviço de

Convivência;

Aumento da participação

de idosos no Serviço de

Convivência;

Percentual de

adolescentes e jovens
participando de grupos

de convivência

Freqüência de

adolescentes e jovens

nos grupos de

convivência

Percentual de adultos

participando de grupos

de convivência

Freqüência de adultos

nos grupos de

convivência

Percentual de idosos

participando de grupos

de convivência

Freqüência de idosos

nos grupos de

convivência

Número de

adolescentes e jovens

inscritos no grupo

Número de

adolescentes e jovens

participantes

Número de adultos

inscritos no grupo

Número de adultos

participantes
Número de idosos

inscritos no grupo

Número de idosos

Participantes do grupo

Prevenir agravos

que possam

provocar o

rompimento de

vínculos

familiares e

sociais dos

idosos e pessoas
com deficiência,
por meio do

desenvolvimento

de mecanismos

Reduzir vulnerabilidades sociais,

fortalecer vínculos familiares

e/ou comunitários, prevenir
situações de violação de direitos

e contribuir com a promoção do

acesso de pessoas com

deficiência e/ou idosas à rede

socioassistencial e demais

políticas públicas.

Prevenção da ocorrência
de situações de risco social

tais como o isolamento,

situações de

violência/violações de

direitos e abrigamento

institucional

Percentual dos

usuários

encaminhados pelo
PAIF para ações de

acolhida

particularizada no

domicílio.

Número de idosos

e/ou pessoa com
deficiência com

indicação para

atendimento no

domicílio

Número de idosos

e/ou pessoa com

deficiência atendidos

no domicílio

para a inclusão

social,

equiparação de

oportunidades,

participação e

desenvolvimento

da autonomia,a

Número de famílias

encaminhadas.
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partir de suas
necessidades e

potencialidades
individuais e

sociais,

prevenindo

situações de

risco, a exclusão

e o isolamento.

Ampliação do acesso aos
direitos socioassistenciais

Percentual de usuários

que acessaram a rede

de serviços
socioassistenciais por

meio de

encaminhamento do

CRAS

5 - RECURSOS logísticos

Os serviços serão realizados nos espaços físicos dos Centro de Referência de Assistência

Social, CCI - Centro de Convivência do Idoso, CCJ - Centro de Convivência da
Juventude,

CCF - Centro de Convivência da Família, sede da Entidade, rede socioassistencial.

6 - PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS (previsão de receitas e de
despesas a serem realizadas na execução das ações objeto desta parceria);

Receitas:

Valor global de até R$ 4.746.716,00 sendo:

Ano de 2017:

R$ 531.315,00 - Recurso Municipal
R$ 490.000,00 - Recurso Federal/Reprogramação Programa Bolsa Família
- PBF R$ 90.000,00 - Recurso Federal/Reprogramação Ações Estratégicas
do PETl

Ano de 2018:

R$ 2.684.904,00 - Recurso Municipal

Ano de 2019:

R$ 950.497,00 - Recurso Municipal
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QTD FUNÇÃO FORM

AÇÃO
CARGA

HORARIA

SEMANAL

VINCULO

EMPREGATÍCIO
SALARIO

BASE

FONTE

FINANCIAMENTO

18 Assistente social Superior 30 hs CLT 3.145,19 1-5

15 Psicólogo Superior 40 hs CLT 2.667,38 1-5

01

Coordenador

Administrativo

Superior 40 hs CLT 4.359,63 1-5

04 Assistente

Administrativo

Ensino

médio

40 hs CLT 1.356,47 1-5

06 Educadores Ensino

médio

40 hs CLT 1.414,08 1-5

01 Encarregado
Administrativo

Ensino

médio

40 hs CLT 1.853,72 1-5

TOTAL 45

'^Fonte de Financiamento:

1 - com recurso Municipal;
2 - com recurso Estadual;
3 - com recurso dos Fundos Municipais;
4 - outros;

5 - com recurso Federal.

6.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS/BENEFÍCIOS

- Pagamento de auxílio-refeição, de auxilio alimentação e de vale transporte.

6.3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS:

- Pagamentos de serviços técnicos profissionais, exames admissional, demissional e

periódicos e afins;

- Pagamentos de honorários contábeis;

- Pagamento de material para manutenção de veículos;

- Despesas com fotocopias;

- Recarga de tonner e cartuchos para impressoras;

- Pagamentos de monitoramento/segurança do bem imóvel;

X
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- Despesas com material gráfico.

- Pagamentos de serviços de reparos em bem imóvel;

Pagamento das taxas de energia elétrica, água e esgoto e de serviços de telecomunicações;

- Pagamentos de aluguéis, Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, seguro do imóvel;

6.4-ANEXOS:

6.4.1 -Cronograma de desembolso;

6.4.2 - Plano de Aplicação

7 - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Nome da Entidade; Associação Filantrópica Mamãe Idalina

Nome do Dirigente: Justiniano Vieira Rocha

Cargo: Presidente

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO das Atividades /Projetos e Piano de Trabalho.

Sao^sé do Rio Preto, 09 de junho 2.017.

Presidente

Vi^l^ôha

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

São José do Rio Preto, de. _de 2.0 >>

Maria SíivíapmaB^tos''^!^ ndes
CRESS n° 16.577

Secretária Municipal de Assistência Social
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