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APRESENTAÇÃO 
 
 
Tem este o propósito de relatar com objetividade as principais ações desenvolvidas pelos programas e serviços da rede socioassistencial publica estatal e não estatal. 

Neste ano de 2008, a secretaria envidou esforços para introduzir ferramentas de gestão, visando a efetiva apropriação de registros, informações, dados circunstanciados 

presentes na prática cotidiana da assistência social em Campinas. 

Assim, ao longo desse período, instituiu-se alguns instrumentos utilizados em processos de planejamento e, coletivamente com as equipes dos diferentes serviços, foi-se 

traduzindo em relatórios, os dados coletados. 

Atuamos na concepção de que a assistência social deve ocupar lugar de destaque no campo das políticas públicas e com isso demonstrar em quantidade e qualidade os 

resultados de seus serviços prestados, profissionalizando a cada dia suas intervenções técnicas.  

Para cumprir tal intencionalidade, escolheu-se pelo método que tem como ferramenta, os quadros lógicos, os quais foram inicialmente disponibilizados em forma de matriz 

teórica e, por conseguinte elaborados com conteúdos técnicos pelos profissionais dos serviços. 

Dessa forma, apresentamos o presente relatório utilizando-se de modelo diferenciado dos anteriores a esta gestão. 
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Programa/Serviço: OG - NÚCLEOS COMUNITÁRIOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Nível Protetivo Proteção Social Básica  Público Alvo 
Crianças e adolescentes de 06 a 14 
anos 

Área Programática 
Programa de Enfrentamento à 
Vulnerabilidade da Família 

 Problema / Fenômeno Social Vulnerabilidade Pessoal e Social 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Atender crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de famílias em condição de vulnerabilidade pessoal e social 
oferecendo espaço de proteção e socialização no período contrário ao da aula no ensino formal, com referenciamento 
da família para a rede de serviços públicos quando necessário. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Atender a doutrina da Educação Integral. 

1.3 Resultados Esperados 

Acesso dos usuários à educação formal; Acesso dos usuários à tratamento de saúde; Garantia da Segurança Alimentar 
dos usuários; Desenvolvimento da Participação Grupal dos usuários; Fortalecimento do vínculo familiar; Acesso à 
programas e serviços da rede  socioassitencial; Prevenção e Proteção contra riscos sociais e pessoais das famílias; 
Desenvolvimento da autoestima; Acesso à trabalho de renda. 

1.4 Estratégias Metodológicas 
Atender crianças de 06 a 14 anos; Realizar atividades Recreativas, lúducas e culturais; Realizar atendimento 
sociofamiliar; Realizar contatos com responsáveis pro outros serviços públicas, para promoção do acesso do usuário; 
Oferecer refeições; 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 
Reuniões para Gestão do equipamento; Reuniões para Gestão de parcerias; Reuniões e ações intersetoriais; 
Capacitações dos recursos humanos. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Acesso dos usuários à educação formal 

No. de usuários que receberam vagas em escola por 
intervenção do serviço . 5 

 

No. de usuários que aumentaram sua freqüência escolar . 40  
No. de usuários de melhoram seu desempenho escolar. 44  
No. de usuários atendidos por pedagogo por intervenção do 
serviço . 1 

 

2.2 Acesso dos usuários à tratamento de saúde 

No. de usuários atendidos por tratamento fonoaudiológico 
por intervenção do serviço . 7 

 

No. de usuários atendidos por tratamento odontológico por 
intervenção do serviço . 237 

 

No. de usuários atendidos por tratamento 
psicológico/psiquiátrico por intervenção do serviço (crianças 
e famílias). 50 

 

2.3 Garantia da Segurança Alimentar dos usuários 

No. de usuários atendidos que apresentaram melhora no 
hábito de alimentação. 333 

 

No. de usuários que apresentaram problemas de saúde (dor 
de cabeça, gripe, palidez, má alimentação, indisposição para 
atividades) . 113 

 

2.4 Desenvolvimento da Participação Grupal dos usuários 

No. de crianças e adolescentes que apresentaram melhoria 
na sociabilidade, cooperação e responsabilidade . 242 

 

No. de crianças e adolescentes que apresentaram vínculo e 
adesão aos trabalhos . 780 

 

2.5 Fortalecimento do vínculo familiar 

No. de usuários que apresentaram melhora na quastão da 
(cuidado com a aparência, higiene pessoal, escovação 
dentária, pediculose, escabiose) . 203 

 

No. de responsáveis pelas ciranças e adolescentes que 
compareceram às reuniões . 338 

 

No. de famílias que partciparam das atividades . 275  

2.6 Acesso à programas e serviços da rede socioassitencial 
No. de famílias que acessaram benefícios sociais: 
Jovem.com, Ação Jovem, Renda Cidadã, Renda Mínima, 
PETI, Bolsa Família . 373 

 

2.7 
Prevenção e Proteção contra riscos sociais e pessoais das 
famílias 

No. de famílias vítimas de  Violência Doméstica contra 
Crianças e Adolescentes . 63 

 

No. de famílias vítimas Violência Doméstica de Gênero 19  
No. de famílias vítimas Trabalho Infantil . 37  
No. de famílias vítimas Alcoolismo . 92  
No. de famílias vítimas Drogadição . 29  

2.8 Desenvolvimento da autoestima No. de usuários que apresentaram melhoria da auto-estima . 527  

2.9 Acesso à trabalho de renda 
No. de adolescentes/jovens egressos e inseridos em cursos 
semi e profissionalizantes . 53 
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 Atender crianças de 06 a 14 anos  
No. de usuários demandantes e atendidos (previsto e 
realizado).   1049 1242

 

3.2 Realizar atividades Recreativas, lúducas e culturais 

No. de horas de atividades sócio-educativas 
desenvolvidas pelos monitores realizadas e no. de 
usuários demandantes e atendidos  690 12482

 

No de horas de oficinas sócio-educativas realizadas 
por monitores oficineiros e no. de usuários 
demandantes e atendidos  719 2581

 

No. de eventos comemorativos e no. de participantes ( 
Festas recreativas, festas de aniversariantes, 
carnaval, páscoa, dia das mães, festa junina, dia dos 
pais, festa da primavera, dia das crianças, natal, festa 
da pizza, encerramento das oficinas, apresentação de 
circo, dia da beleza, gincana) . 1521 1646

 

No. de passeios ( Zoológico de Americana, teatro de 
arte e ofício, Wet’n Wild, Hopi Hari, chácaras, SESI 
Santos Dumond, Parque Ecológico, cinema, Lagoa do 
Taquaral, sítio Momi, bosque, estação cultura, centro 
da cidade, academia Atlética Shopping Galeria, Laser 
Shots Shopping D. Pedro) e no. de participantes . 154 550

 

3.3 Realizar atendimento sociofamiliar 

No. de acompanhamentos das famílias / famílias 
atendidas através de entrevistas domiciliares . 330 514

 

No. de acompanhamento das famílias /famílias 
atendidas através de atendimentos individuais e no. 
de usuários atendidos. 705 1943

  

No de atendimentos pontuais à comunidade, como 
acolhimento e referenciamento, orientações e 
encaminhamentos diversos por no. de usuários 
atendidos no ano . 484 608

  

3.4 
Realizar contatos com responsáveis por outros 
serviços públicos para promoção do acesso do 
usuário 

No. de ações de apoio ao acesso adequado ao 
serviço público de saúde por no. de usuários 
atendidos no ano .(encaminhamentos, 
acompanhamentos, intervenções junto aos postos de 
saúde)  . 344 824

  

3.5  Oferecer refeições 
Quantidades de refeições diárias por pessoas e no. de 
usuários atendidos no ano. 130272 316706
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Programa/Serviço: OG - DAS TÉCNICO (DAS Norte, DAS SUL. DAS Noroeste, DAS Sudoeste, DAS Leste) 

 
Nível Protetivo Proteção Social Básica  Público Alvo Famílias 
Área Programática    Problema / Fenômeno Social Vulnberabilidade Social 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
1) Realizar atendimentos às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, residentes fora dos territórios do 
CRAS, por meio de Plantão Social; 2) Atender as notificações dos órgãos que compõe o  sistema de garantia de 
direitos; 3) Articular com rede de proteção social básica e especial e com as demais políticas. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Atendimento emergencial, individual, monitoramento dos usuários, encaminhamentos e articulação com a rede de 
serviços. 

1.3 Resultados Esperados 
Promover acesso à trabalho e renda; Promover o resgate da documentação pessoal; Promover promover acesso ao 
BPC; Promover acesso à recursos emergenciais; Promover acesso à serviços públicos. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

 Oferecer / realizar atendimentos individuais no plantão social, às famílias residentes fora da área de abrangencia dos 
CRAS; Oferecer / realizar atendimentos grupais no plantão social, às famílias residentes fora da área de abrangencia 
dos CRAS; Oferecer / realizar atendimento social e psicológico dos casos encaminhados pelos órgãos que compõem o 
sistema de garantia de direitos; Oferecer / realizar atendimento social e psicológico dos casos de demanda espontânea; 
Oferecer / realizar atendimento social e psicológico dos casos encaminhados pela rede socioassitencial; Oferecer / 
realizar reuniões de orientação com famílias dos programas de transferência de renda; Oferecer / realizar reuniões de 
orientação com famílias do programa Viva Leite; Oferecer / realizar reuniões de orientação com famílias do programa 
Cesta Básica; Oferecer / realizar encaminhamentos para a rede de serviços; Oferecer / realizar relatórios sociais, 
psicológicos e informativos para CT / VIJ e outros; Oferecer / realizar articulações com a rede de PSB e/ou PSE, bem 
como das demais políticas setoriais para atendimwnto às famílias; Oferecer / realizar discussões de caso com a rede 
de serviços (OGs / ONGs); Oferecer / realizar estudos de caso; Oferecer / realizar encaminhamentos para programas 
de transferência de renda; Oferecer / realizar atividades de ação comunitária (RO); Oferecer / realizar visitas 
domiciliares. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

 Realizar capacitação de servidores; Realizar articulação com a rede; Realizar reuniões com executores de programas; 
Realizar grupos de trabalho interesetorial; Realizar fóruns de transferência de renda; Realizar reuniões intersetoriais; 
Realizar participação em comissões (BPC / Transferência de Renda, Recambio e família); Realizar participações em 
reuniões de equipe; Realizar participação em ventos; Realizar participação em reuniões para discussão de casos na 
rede Básica / Média / Alta. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Promover acesso à trabalho e renda. 

No.(porcentagem) de usuários (usuários) atendido(a)s 
incluídos no mercado de trabalho (caracterização). 

0  

No.(porcentagem) de usuários (usuários) atendido(a)s 
inseridos em programas de qualificação profissional 
(caracterização). 

378  

No.(porcentagem) de usuários (usuários) atendido(a)s 
incluídos em programas de transferência de renda 
(caracterização). 

1044  

No.(porcentagem) de usuários (usuários) atendido(a)s 
obtiveram melhoria na renda (caracterização). 

0  

2.2 Promover o resgate da documentação pessoal. 
No.(porcentagem) de usuários (usuários) atendido(a)s que 
resgataram documentação pessoal (caracterização). 

525  

2.3 Promover promover acesso ao BPC. 
No.(porcentagem) de usuários (usuários) atendido(a)s 
acessaram o BPC (caracterização). 

378  

2.4 Promover acesso à recursos emergenciais. 
No.(porcentagem) de usuários (usuários) atendido(a)s 
receberam recursos emergenciais (caracterização). 

2745  

2.5 Promover acesso à serviços públicos. 

No.(porcentagem) de usuários (usuários) atendido(a)s 
acessaram serviços de saúde (caracterização). 

200  

No.(porcentagem) de usuários (usuários) atendido(a)s 
acessaram serviços de Educação (caracterização). 

120  

No.(porcentagem) de usuários (usuários) atendido(a)s 
acessaram serviços de Habitação (caracterização). 

85  

No.(porcentagem) de usuários (usuários) atendido(a)s 
acessaram serviços da rede socioassistencial 
(caracterização). 

257  
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Oferecer / realizar atendimentos individuais no plantão 
social, às famílias residentes fora da área de 
abrangencia dos CRAS. 

No. de atendimentos (ações) e no. de usuários 
atendidos. 815 4.689  

3.2 
Oferecer / realizar atendimentos grupais no plantão 
social, às famílias residentes fora da área de 
abrangencia dos CRAS. 

No. de atendimentos (ações) e no. de usuários 
atendidos (Só NOROESTE) 10 358  

3.3 
Oferecer / realizar atendimento social e psicológico 
dos casos encaminhados pelos órgãos que compõem 
o sistema de garantia de direitos. 

No. de atendimentos (ações) e no. de usuários 
atendidos. - 423  

3.4 
Oferecer / realizar atendimento social e psicológico 
dos casos de demanda espontânea. 

No. de atendimentos (ações) e no. de usuários 
atendidos. 

0 633  

3.5 
Oferecer / realizar atendimento social e psicológico 
dos casos encaminhados pela rede socioassitencial. 

No. de atendimentos (ações) e no. de usuários 
atendidos. 

- 78  

3.6 
Oferecer / realizar reuniões de orientação com famílias 
dos programas de transferência de renda. 

No. de atendimentos (ações) e no. de usuários 
atendidos. 

50 907  

3.7 
Oferecer / realizar reuniões de orientação com famílias 
do programa Viva Leite. 

No. de atendimentos (ações) e no. de usuários 
atendidos. 

10 142  

3.8 
Oferecer / realizar reuniões de orientação com famílias 
do programa Cesta Básica. 

No. de atendimentos (ações) e no. de usuários 
atendidos. (Só NOROESTE) 

10 350  

3.9 
Oferecer / realizar encaminhamentos para a rede de 
serviços. 

No. de atendimentos (ações) e no. de usuários 
atendidos. 

1.624 1.803  

3.10 
Oferecer / realizar relatórios sociais, psicológicos e 
informativos para CT / VIJ e outros. 

No. de atendimentos (ações) e no. de usuários 
atendidos. 

501 421  

3.11 
Oferecer / realizar articulações com a rede de PSB 
e/ou PSE, bem como das demais políticas setoriais 
para atendimwnto às famílias. 

No. de atendimentos (ações) e no. de usuários 
atendidos. 1.566 1.147  

3.12 
Oferecer / realizar discussões de caso com a rede de 
serviços (OGs / ONGs). 

No. de atendimentos (ações) e no. de usuários 
atendidos. 

455 300  

3.13 
Oferecer / realizar estudos de caso. No. de atendimentos (ações) e no. de usuários 

atendidos. 
449 403  

3.14 
Oferecer / realizar atividades de ação comunitária 
(RO). 

No. de atendimentos (ações) e no. de usuários 
atendidos. 

86 147  

3.15 
Oferecer / realizar visitas domiciliares. No. de atendimentos (ações) e no. de usuários 

atendidos. 
1.123 734  
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Programa/Serviço: OG - DAS COORDENAÇÃO 

 
Nível Protetivo Proteção Social Básica  Público Alvo  Famílias 
Área Programática Gestão  Problema / Fenômeno Social Vulnerabilidade Social 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 

Gerenciar as ações, atividades, programas e benefícios da Assistência Social nas regiões; Realizar ações sócio-
assistenciais articuladas no nível local por meio do trabalho em rede e intersetorial; Implementar e acompanhar o 
desenvolvimento das ações estabelecidas pela PNAS/SUAS; Realizar a gestão de pessoas/profissionais dos 
serviços/programas dos DAS; Gerenciar as parcerias para potencialização das ações dos CRAS/PAIF; Gerenciar os 
recursos necessários ao desenvolvimento das ações e atividades dos DAS; Garantir a fluência das informações nas 
regiões por meio de comunicação e visibilidade das ações; Planejar, discutir e acompanhar o fluxo das ações das 
equipes do DAS; Articulação e Gestão das Unidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios da Assistência Social 
nas regiões. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Implementar e acompanhar o desenvolvimento das ações estabelecidas pelo PNAS/SUAS, na região. 

1.3 Resultados Esperados  
1.4 Estratégias Metodológicas  

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

Realizar Gestão de RH direto e indireto; gestão equipamento físico; Realizar reuniões com equipe técnica para 
planejamento, supervição, monitoramento e avaliação das ações; Realizar reuniões sistemáticas com os parceiros, 
para planejamento e gestão das ações, coordenação DAS/PAIF; Realizar reuniões com a rede socio-assistêncial e 
demais serviços da região, para planejar ações conjuntas para o território; Realizar reuniões, eventos, encontros, fóruns 
com a comunidade / usuários; Reuniões de departamento (DOAS / DTR / DGDS); Participação em capacitações, 
seminários e palestras; Participação em Reuniões Intersetoriais. 

 
2. ATIVIDADES MEIO PRIORITÁRIAS 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

4.1 
Realizar Gestão de RH direto e indireto; gestão equipamento 
físico. 

No. de equipamentos sociais supervisionados / No. de 
funcionários diretos e indiretos  envolvidos. 

13 224 

4.2 
Realizar reuniões com equipe técnica para planejamento, 
supervição, monitoramento e avaliação das ações. 

No. de reuniões  realizadas / No. de técnicos  envolvidos. 
524 86 

4.3 
Realizar reuniões sistemáticas com os parceiros, para 
planejamento e gestão das ações, coordenação DAS/PAIF. 

No. de reuniões  realizadas / No. de parceiros  envolvidos. 
138 55 

4.4 
Realizar reuniões com a rede socio-assistêncial e demais 
serviços da região, para planejar ações conjuntas para o 
território. 

No. de reuniões  realizadas / No. de instituições  envolvidas. 
98 86 

4.5 
Realizar reuniões, eventos, encontros, fóruns com a 
comunidade / usuários. 

No. de ações  realizadas / No. de pessoas envolvidas. 
14 1106 

4.6 Reuniões de departamento (DOAS / DTR / DGDS). No. de ações  realizadas / No. de pessoas envolvidas. 372 78 
4.7 Participação em capacitações, seminários e palestras. No. de ações  realizadas / No. de pessoas envolvidas. 142 5 
4.8 Participação em Reuniões Intersetoriais. No. de ações  realizadas / No. de pessoas envolvidas. 68 221 
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Programa/Serviço: OG - CRAS – PAIF  

(CRAS Bandeiras; CRAS Campo Belo; CRAS Campos Elíseos; CRAS Espaço Esperança; CRAS Flamboyant; CRAS Nilópolis; CRAS Satélite Íris; CRAS Profilurb; CRAS 
São Luis; CRAS Vida Nova; CRAS Vila Régio) 
 
Nível Protetivo Proteção Social Básica  Público Alvo Famílias 

Área Programática 
Programa de Enfrentamento à 
Vulnerabilidade da Família 

 Problema / Fenômeno Social Vulnerabilidade Pessoal e Social 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 

Oferecer serviços continuados de proteção social básica de assistência social às famílias e indivíduos em situação de 
vulnerabilidade social, com vista à prevenção as situações de vulnerabilidade e riscos sociais, garantindo a convivência 
familiar e comunitária, tendo em vista o processo de exclusão social. O CRAS é a unidade efetivadora da referência e 
contra referência na rede socioassistencial do sistema único de assistência social - SUAS e unidade de referência para 
os serviços das demais políticas públicas. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

a. Interdiciplinaridade - desenvolvimento de ações de forma interdisciplinar; b. Participação – uso de metodologias 
participativas e dialógicas de trabalho com as famílias; c. Intersetorialidade - desenvolvimento de ações de forma a 
envolver diversos setores, voltadas para o rompimento do ciclo de reprodução da condição de vulnerabilidade entre as 
gerações. 

1.3 Resultados Esperados 

a. Potencialização da família como unidade de referência, respeitando sua diversidade e fortalecendo seus vínculos 
relacionais e comunitários; b. Desenvolvimento da autonomia, protagonismo e emancipação social da família e seus 
membros; c. Potencialização da função de proteção e de socialização da família e da comunidade; d. Orientação e o 
acesso da família a documentação básica; e. Melhorias na qualidade de vida; f. Melhoria nas relações e dinâmica 
familiar; g. Fortalecimento dos vínculos familiares, grupais e comunitários; h. Interação das famílias entre si 
favorecendo a formação de redes de solidariedade; i. Desenvolvimento de habilidades e potencialidades que facilitem a 
inserção no mercado de trabalho e a geração de renda; j. Inclusão em programas de qualificação profissional e de 
inserção no mercado de trabalho; l. Superação da fragilidade pessoal e familiar, respeitando o ciclo de vida; m. 
Ampliação do universo informacional e da ação participativa; n. Melhoria da participação social e comunitária da família, 
seus membros e indivíduos (conselhos, conferências, orçamento participativo, comissões de gerenciamento, etc.); o. 
Desenvolvimento da capacidade de autonomia e tomada de decisão; p. Sensibilização, mobilização e informação das 
famílias de todas as formas de violências, principalmente VDCCA; q. Acesso a educação formal (matricula 
permanência e desempenho); r. Desenvolvimento da iniciativa e capacidade da família para tomar decisões e resolver 
questões referentes aos seus problemas. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

a. Acompanhamento socioassistencial de famílias nos territórios de abrangência e referenciadas pelos CRAS; b. Oferta 
de espaço grupal de expressão, reflexão e orientação, visando troca de experiências; c. Atendimento/Acompanhamento 
psicossocial, d. Visitas e entrevistas domiciliares; e. Atendimentos sócios educativos e grupais; f. Atividades 
recreativas, lúdicas e culturais e sócio-comunitárias; g. Referenciamento e contra-referência a rede socioassistencial e 
outras políticas; h. Oficinas alternativas de geração de renda. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

a. Potencializar ações com a rede de serviços e o acesso aos benefícios sociais e previdenciários; b. Articulação do 
conhecimento do território com a realidade das famílias, para planejamento das ações a serem desenvolvidas; c. 
Reuniões com a equipe de trabalho para planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas; d. 
Reuniões técnicas internas e externas para discussão de casos; e. Reuniões intersetoriais para articulação junto à rede 
de serviços do município; f. Reuniões de articulação com os serviços da cidade de origem dos usuários;  
g. Reuniões da equipe técnica com os dirigentes; h. Reuniões com a comunidade local para diagnóstico e planejamento 
das ações; i. Formação teórico-prática continuada da equipe de trabalho; j. Participar de reuniões temáticas da rede 
nas comissões do CMDCA e CMAS;  
l. Participar de eventos e reuniões oferecidos pelo gestor público; m. Realizar eventos para divulgação do serviço e 
captação de recursos; n. Articulações com a rede de serviços de atendimento à criança e ao adolescente  para 
potencialização das ações; o. Articular parcerias com as políticas setoriais de cultura, esporte e lazer e as demais 
políticas (habitação, educação e saúde); p. Articulação com serviços dos municípios de origem dos usuários para a 
rede de proteção local; q. Relatórios técnicos de atendimento à demanda da área; r. Representação da Secretaria na 
comissão do jovem aprendiz/CMDCA; s. Entrevistas; t. Reuniões com voluntários; reuniões de supervisão de 
estagiários; u. Reuniões e atividades intersetoriais; reuniões com equipe multi interdisciplinar. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Orientação e o acesso da família à documentação básica; No. de usuários atendidos que receberam o benefício 

planejado.  
1.167  

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 Atendimentos No. atividades e no. de usuários atendidos.   17.826 
3.2 Oferta de acolhimento/referenciamento. No. atividades e no. de usuários atendidos. 1.391 7.378 8.900 

3.3 
Oferta de grupos socioeducativos e espaço grupal de 
expressão, reflexão e orientação, visando troca de 
experiências; 

No. atividades e no. de usuários atendidos. 614 5.994  

3.4 Acompanhamento No. atividades e no. de usuários atendidos. 2.901 7.044 8.926 
3.5 Visitas e entrevistas domiciliares. No. atividades e no. de usuários atendidos. 639 1.272  

3.6 
Atividades recreativas, lúdicas, culturais e sócio-
comunitárias. 

No. atividades e no. de usuários atendidos. 90 4.281  

3.7 
Referenciamento à rede socioassistencial e outras 
políticas sociais. 

No. atividades e no. de usuários atendidos. 2.663 4.640  

3.8 
Contra-referência à rede socioassistencial e outras 
políticas sociais;  

No. atividades e no. de usuários atendidos. 15 15  

3.9 Oficinas. No. atividades e no. de usuários atendidos. 315 1.997  
3.10 Oficinas alternativas de geração de renda. No. atividades e no. de usuários atendidos. 2 18  

3.11 
Implantação de novas oficinas para as famílias 
acompanhadas; 

No. atividades e no. de usuários atendidos. 7 188  

3.12 
Desenvolvimento de ações de sensibilização, 
mobilização e informação das famílias de todas as 
formas de violências, principalmente VDCCA; 

No. atividades e no. de usuários atendidos. 183 602  

3.13 Inclusão em programas de qualificação profissional. No. atividades e no. de usuários atendidos. 102 108  

3.14 
Encaminhamento para programas de transferência de 
renda. 

No. atividades e no. de usuários atendidos. 1.882 3.080  
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Programa/Serviço: OG - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS 

 
Nível Protetivo Proteção Social Básica  Público Alvo Indivíduos, famílias e comunidade 

Área Programática 
Centros de Convivência Inclusivos e 

Intergeracionais 
 Problema / Fenômeno Social Vulnerabilidade Pessoal e Social 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Fortalecer redes pessoais e sociais de convivência, tecendo relações de apoio e solidariedade entre indivíduos, famílias 
e comunidade. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Propiciar espaços diários de acolhimento e convivência destinados a pessoas, em seus diferentes ciclos de vida, na 
perspectiva de se constituir em um espaço de prevenção à fragilidade humana. Garantir a construção de redes de 
apoio, solidariedade e convivência. Possibilitar interações geracionais e intergeracionais. Dirigir a intervenção técnica 
para a realização de atividades baseadas no interesse e necessidades das pessoas. Respeitar as particularidades de 
cada território, incentivando ações comunitárias e intersetoriais. 

1.3 Resultados Esperados 

Propiciar o desenvolvimento da participação ativa e criativa dos usuários; Fortalecimento da interação familiar e 
comunitária; Desenvolvimento de convívio geracional e intergeracional; Desenvolvimento de relações de apoio, 
solidariedade e convivência; Desenvolvimento do protagonismo social; Estímulo ao processo de envelhecimento ativo e 
saudável; Inclusão de idosos e pessoas com deficiência nos benefícios sociais e previdenciários; Inclusão de famílias e 
jovens em programas de transferência de renda. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Oferta de acolhimento e orientação aos usuários; Oficinas lúdicas, culturais, esportivas e recreativas; Grupos 
socioeducativos temáticos; Entrevistas domiciliares; Atividades sócio-comunitárias; Atividades em interação com outras 
políticas sociais; Referenciamento e contra-referencimento para a rede de serviços; Encaminhamentos de pessoas 
idosas e com deficiência para inclusão em programas de benefícios sociais e previdenciários. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias  Articular atividades socioeducativas e lúdicas em interação com o território e com as demais políticas sociais. 
 

2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Propiciar o desenvolvimento da participação ativa e criativa 
dos usuários;  

No. de usuários que receberam o benefício planejado. 1.370   

2.2 Fortalecimento da interação familiar e comunitária ;  No. de usuários que receberam o benefício planejado. 41   
2.3 Desenvolvimento de convívio geracional e intergeracional;  No. de usuários que receberam o benefício planejado. 325   

2.4 
Desenvolvimento de relações de apoio, solidariedade e 
convivência;  

No. de usuários que receberam o benefício planejado. 
630   

2.5 Desenvolvimento do protagonismo social;  No. de usuários que receberam o benefício planejado. 218   
2.6 Estímulo ao processo de envelhecimento ativo e saudável;  No. de usuários que receberam o benefício planejado. 478   

2.7 
Inclusão de idosos e pessoas com deficiência nos benefícios 
sociais e previdenciários; 

No. de usuários que receberam o benefício planejado. 
230   

2.8 
Inclusão de famílias e jovens em programas de transferência 
de renda. 

No. de usuários que receberam o benefício planejado. 
153   

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 Oferta de acolhimento e orientação aos usuários;  No. de ações por no. de usuários atendidos. 6.850 1.370   
3.2 Oficinas lúdicas, culturais, esportivas e recreativas;  No. de ações por no. de usuários atendidos. 104 976   
3.3 Grupos socioeducativos temáticos;  No. de ações por no. de usuários atendidos. 87 1.190   
3.4 Entrevistas domiciliares;  No. de ações por no. de usuários atendidos. 27 27   
3.5 Atividades sócio-comunitárias;  No. de ações por no. de usuários atendidos. 65 1.164   
3.6 Atividades em interação com outras políticas sociais;  No. de ações por no. de usuários atendidos. 8 430   

3.7 
Referenciamento e contra-referencimento para a rede 
de serviços;  

No. de ações por no. de usuários atendidos. 471 157   

3.8 
Encaminhamentos de pessoas idosas e com 
deficiência para inclusão em programas de benefícios 
sociais e previdenciários. 

No. de ações por no. de usuários atendidos.  292 146   
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Programa/Serviço: OG - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS 

 
Nível Protetivo Proteção Social Básica  Público Alvo Indivíduos, famílias e comunidade 

Área Programática 
Centros de Convivência Inclusivos e 

Intergeracionais 
 Problema / Fenômeno Social Vulnerabilidade Pessoal e Social 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Fortalecer redes pessoais e sociais de convivência, tecendo relações de apoio e solidariedade entre indivíduos, famílias 
e comunidade. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Propiciar espaços diários de acolhimento e convivência destinados a pessoas, em seus diferentes ciclos de vida, na 
perspectiva de se constituir em um espaço de prevenção à fragilidade humana. Garantir a construção de redes de 
apoio, solidariedade e convivência. Possibilitar interações geracionais e intergeracionais. Dirigir a intervenção técnica 
para a realização de atividades baseadas no interesse e necessidades das pessoas. Respeitar as particularidades de 
cada território, incentivando ações comunitárias e intersetoriais. 

1.3 Resultados Esperados 

Propiciar o desenvolvimento da participação ativa e criativa dos usuários; Fortalecimento da interação familiar e 
comunitária; Desenvolvimento de convívio geracional e intergeracional; Desenvolvimento de relações de apoio, 
solidariedade e convivência; Desenvolvimento do protagonismo social; Estímulo ao processo de envelhecimento ativo e 
saudável; Inclusão de idosos e pessoas com deficiência nos benefícios sociais e previdenciários; Inclusão de famílias e 
jovens em programas de transferência de renda. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Oferta de acolhimento e orientação aos usuários; Oficinas lúdicas, culturais, esportivas e recreativas; Grupos 
socioeducativos temáticos; Entrevistas domiciliares; Atividades sócio-comunitárias; Atividades em interação com outras 
políticas sociais; Referenciamento e contra-referencimento para a rede de serviços; Encaminhamentos de pessoas 
idosas e com deficiência para inclusão em programas de benefícios sociais e previdenciários. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias  Articular atividades socioeducativas e lúdicas em interação com o território e com as demais políticas sociais. 
 

2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Propiciar o desenvolvimento da participação ativa e criativa 
dos usuários;  

No. de usuários que receberam o benefício planejado. 1.370   

2.2 Fortalecimento da interação familiar e comunitária ;  No. de usuários que receberam o benefício planejado. 41   
2.3 Desenvolvimento de convívio geracional e intergeracional;  No. de usuários que receberam o benefício planejado. 325   

2.4 
Desenvolvimento de relações de apoio, solidariedade e 
convivência;  

No. de usuários que receberam o benefício planejado. 
630   

2.5 Desenvolvimento do protagonismo social;  No. de usuários que receberam o benefício planejado. 218   
2.6 Estímulo ao processo de envelhecimento ativo e saudável;  No. de usuários que receberam o benefício planejado. 478   

2.7 
Inclusão de idosos e pessoas com deficiência nos benefícios 
sociais e previdenciários; 

No. de usuários que receberam o benefício planejado. 
230   

2.8 
Inclusão de famílias e jovens em programas de transferência 
de renda. 

No. de usuários que receberam o benefício planejado. 
153   

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 Oferta de acolhimento e orientação aos usuários;  No. de ações por no. de usuários atendidos. 6.850 1.370   
3.2 Oficinas lúdicas, culturais, esportivas e recreativas;  No. de ações por no. de usuários atendidos. 104 976   
3.3 Grupos socioeducativos temáticos;  No. de ações por no. de usuários atendidos. 87 1.190   
3.4 Entrevistas domiciliares;  No. de ações por no. de usuários atendidos. 27 27   
3.5 Atividades sócio-comunitárias;  No. de ações por no. de usuários atendidos. 65 1.164   
3.6 Atividades em interação com outras políticas sociais;  No. de ações por no. de usuários atendidos. 8 430   

3.7 
Referenciamento e contra-referencimento para a rede 
de serviços;  

No. de ações por no. de usuários atendidos. 471 157   

3.8 
Encaminhamentos de pessoas idosas e com 
deficiência para inclusão em programas de benefícios 
sociais e previdenciários. 

No. de ações por no. de usuários atendidos.  292 146   
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Programa/Serviço: OG - PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 
 Público Alvo 

Crianças e adolescentes de baixa 
renda inseridos no mercado informal 

de trabalho 

Área Programática 
Famílias com crianças e 

adolescentes no Trabalho Infantil 
 Problema / Fenômeno Social Trabalho infantil 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 

Gestor: Retirar crianças e adolescentes do trabalho infantil e promover a inclusão das crianças e adolescentes na 
jornada ampliada, oferecendo bolsa e atendimento integral para as famílias. Rede Executora: Atender crianças e 
adolescentes na jornada ampliada; -Atender famílias na perspectiva de inclusão aos programas sócio-assistenciais, 
-Informar ao gestor dados referentes ao acompanhamento das famílias atendidas. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Considerar criança e adolescente como sujeito em situação de desenvolvimento 

1.3 Resultados Esperados 
Promover a retirada de crianças e adolescentes do trabalho infantil; Promover acesso renda às famílias atendidas 
através de bolsa; Atendimento integral para as famílias inseridas no Programa 

1.4 Estratégias Metodológicas 
Atividades pedagógicas com as crianças e adolescentes atendidos, atendimento integral ao grupo familiar articulado 
com demais serviços da rede local. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias Reuniões mensais com a rede executora; Reuniões da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil. 
 

2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Promover a retirada de crianças e adolescentes do trabalho 
infantil. 

No. de crianças e adolescentes atendidos retirados do 
trabalho. 

387 308  

2.2 
Promover acesso renda às famílias atendidas através de 
bolsa. 

No. De famílias que receberam bolsa. - 342  

2.3 Atendimento integral para as famílias inseridas no Programa No. De famílias que receberam atendimento integral. - 342 

2.4 
Promover o acesso e atendimento às crianças e adolescentes 
inseridos no PETI em programas socioeducativos em meio 
aberto. 

No. De crianças e adolescentes atendidos 430 342 

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Realizar atendimentos diários de crianças e 
adolescentes em programa socioeducativo em meio 
aberto. 

No. de atendimentos e no. de crianças e famílias 
atendidas. 

 200 430 342 

3.2 
Realizar encaminhamentos para recebimento de bolsa 
(complementando o valor do bolsa família em R$ 
180,00) para as famílias  

No. de encaminhamentos de famílias realizados para 
recebimento de bolsa (complementando o valor do 
bolsa família em R$ 180,00) e no. de famílias 
atendidas. 

12  -  342 

 
4. ATIVIDADES MEIO PRIORITÁRIAS 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

4.1 Realizar reuniões mensais com a rede executora  No. de reuniões e no. de participantes.  6 
25 / 

reunião 

4.2 
Participar das reuniões da Comissão de Erradicação do 
Trabalho Infantil 

No. de reuniões e no. de participantes. 6 8 / reunião 

4.3 
Realizar pagamento mensal para a rede executora de 
subsídios para atendimento de jornada ampliada e 
atendimento para a família. 

No. de pagamentos e no. de entidades e NCCAs. 10 ao ano. 50 
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ORGANIZAÇÕES NÃO 
GOVERNAMENTAIS 
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Programa/Serviço: ONG - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS 

 
Nível Protetivo Proteção Social Básica  Público Alvo Indivíduos, famílias e comunidade 

Área Programática 
Centros de Convivência Inclusivos e 

Intergeracionais 
 Problema / Fenômeno Social Vulnerabilidade Pessoal e Social 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Fortalecer redes pessoais e sociais de convivência, tecendo relações de apoio e solidariedade entre indivíduos, famílias 
e comunidade. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Propiciar espaços diários de acolhimento e convivência destinados a pessoas, em seus diferentes ciclos de vida, na 
perspectiva de se constituir em um espaço de prevenção à fragilidade humana. Garantir a construção de redes de 
apoio, solidariedade e convivência. Possibilitar interações geracionais e intergeracionais. Dirigir a intervenção técnica 
para a realização de atividades baseadas no interesse e necessidades das pessoas. Respeitar as particularidades de 
cada território, incentivando ações comunitárias e intersetoriais. 

1.3 Resultados Esperados 

Propiciar o desenvolvimento da participação ativa e criativa dos usuários; Fortalecimento da interação familiar e 
comunitária; Desenvolvimento de convívio geracional e intergeracional; Desenvolvimento de relações de apoio, 
solidariedade e convivência; Desenvolvimento do protagonismo social; Estímulo ao processo de envelhecimento ativo e 
saudável; Inclusão de idosos e pessoas com deficiência nos benefícios sociais e previdenciários; Inclusão de famílias e 
jovens em programas de transferência de renda. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Oferta de acolhimento e orientação aos usuários; Oficinas lúdicas, culturais, esportivas e recreativas; Grupos 
socioeducativos temáticos; Entrevistas domiciliares; Atividades sócio-comunitárias; Atividades em interação com outras 
políticas sociais; Referenciamento e contra-referencimento para a rede de serviços; Encaminhamentos de pessoas 
idosas e com deficiência para inclusão em programas de benefícios sociais e previdenciários. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias  Articular atividades socioeducativas e lúdicas em interação com o território e com as demais políticas sociais. 
 

2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 Oferta de acolhimento e orientação aos usuários;  No. de ações por no. de usuários atendidos. 221 216 
3.2 Oficinas lúdicas, culturais, esportivas e recreativas;  No. de ações por no. de usuários atendidos. 57 808 
3.3 Grupos socioeducativos temáticos;  No. de ações por no. de usuários atendidos. 4 89 
3.4 Entrevistas domiciliares;  No. de ações por no. de usuários atendidos. 21 9 
3.5 Atividades sócio-comunitárias;  No. de ações por no. de usuários atendidos. 20 105 
3.6 Atividades em interação com outras políticas sociais;  No. de ações por no. de usuários atendidos. 3 130 

3.7 
Referenciamento e contra-referencimento para a rede de 
serviços;  

No. de ações por no. de usuários atendidos. 60 60 

3.8 
Encaminhamento monitorado para programas da Proteção 
Social Básica e Proteção Social Especial; 

No. de ações por no. de usuários atendidos. 0 0 

3.9 
Encaminhamentos de pessoas idosas e com deficiência para 
inclusão em programas de benefícios sociais e 
previdenciários. 

No. de ações por no. de usuários atendidos. 5 5 
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Programa/Serviço: ONG - PAIF 

 
Nível Protetivo Proteção Social Básica  Público Alvo Famílias 

Área Programática 
Programa de Enfrentamento à 

Vulnerabilidade da Família 
 Problema / Fenômeno Social Vulnerabilidade Pessoal e Social 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 

É o principal programa de proteção social básica, do sistema único de assistência social - SUAS. Desenvolver ações e 
serviços básicos continuados para famílias em situação de vulnerabilidade social. Tem por perspectiva o fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários, o direito À proteção social básica a ampliação da capacidade de proteção social 
e de prevenção de situações de risco, tendo em vista o enfrentamento do processo de exclusão social. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Potencializar a família como unidade de referência, respeitando sua diversidade e fortalecendo seus vínculos 
relacionais e comunitários; Articular o conhecimento do território com a realidade das famílias, para planejamento das 
ações a serem desenvolvidas; Desenvolver ações de forma interdisciplinar, adotando metodologias participativas e 
dialógicas de trabalho com as famílias; Potencializar ações com a rede de serviços e o acesso aos benefícios sociais e 
previdenciários; Desenvolver ações, de forma a envolver diversos setores, voltadas para o rompimento do ciclo de 
reprodução da condição de vulnerabilidade entre as gerações. 

1.3 Resultados Esperados 

 a. Orientação e o acesso da família à documentação básica;b. Melhorias na qualidade de vida; Melhoria nas relações e 
dinâmica familiar;c. Fortalecimento dos vínculos familiares, grupais e comunitários; Interação das famílias entre si 
favorecendo a formação de redes de solidariedade;d. Desenvolvimento de habilidades e potencialidades que facilitem a 
inserção no mercado de trabalho e a geração de renda; Inclusão em programas de qualificação profissional.;e. 
Superação da fragilidade pessoal e familiar, respeitando o ciclo de vida; Ampliação do universo informacional e da ação 
participativa; f. Melhoria da participação social e comunitária da família, seus membros e indivíduos (conselhos, 
conferências, orçamento participativo, comissões de gerenciamento, etc.); Desenvolvimento da capacidade de 
autonomia e tomada de decisão; g. Acesso à educação formal (matricula permanência e desempenho); 
Desenvolvimento da iniciativa e capacidade da família para tomar decisões e resolver questões referentes aos seus 
problemas; Acesso a serviço básico e especializado da Saúde; h. Acesso de crianças à vacinação; Orientação e o 
acesso da família à documentação básica. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

a. Oferta de grupos socioeducativos e espaço grupal de expressão, reflexão e orientação, visando troca de 
experiências;b. Atendimento individual social / psicológico / psicossocial; c. Visitas e entrevistas domiciliares; d. 
Atividades recreativas, lúdicas, culturais e sócio-comunitárias; e. Referenciamento à rede socioassistencial e outras 
políticas sociais; f. Contra-referência à rede socioassistencial e outras políticas sociais; g. Oficinas; h. Oficinas 
alternativas de geração de renda; i. Implantação de novas oficinas para as famílias acompanhadas; j.Desenvolvimento 
de ações de sensibilização, mobilização e informação das famílias de todas as formas de violências, principalmente 
VDCCA; l. Inclusão em programas de qualificação profissional; m.Encaminhamento para programas de transferência de 
renda. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

a. Potencializar ações com a rede de serviços e o acesso aos benefícios sociais e previdenciários; b. Articulação do 
conhecimento do território com a realidade das famílias, para planejamento das ações a serem desenvolvidas; c. 
Reuniões com a equipe de trabalho para planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas; d. 
Reuniões técnicas internas e externas para discussão de casos; e. Reuniões intersetoriais para articulação junto à rede 
de serviços do município; f. Reuniões de articulação com os serviços da cidade de origem dos usuários; g. Reuniões da 
equipe técnica com os dirigentes; h. Reuniões com a comunidade local para diagnóstico e planejamento das ações; i. 
Formação teórico-prática continuada da equipe de trabalho; j. Participar de reuniões temáticas da rede nas comissões 
do CMDCA e CMAS; l. Participar de eventos e reuniões oferecidos pelo gestor público; m. Realizar eventos para 
divulgação do serviço e captação de recursos; n. Articulações com a rede de serviços de atendimento à criança e ao 
adolescente  para potencialização das ações; o. Articular parcerias com as políticas setoriais de cultura, esporte e lazer 
e as demais políticas (habitação, educação e saúde); p. Articulação com serviços dos municípios de origem dos 
usuários para a rede de proteção local; q. Relatórios técnicos de atendimento à demanda da área; r. Representação da 
Secretaria na comissão do jovem aprendiz/CMDCA; s. Entrevistas; t. Reuniões com voluntários; reuniões de supervisão 
de estagiários; u. Reuniões e atividades intersetoriais; reuniões com equipe multi interdisciplinar. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Orientação e o acesso da família à documentação básica; 
No. de usuários atendidos que receberam o benefício 
planejado. 

  
581 

  

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Oferta de grupos socioeducativos e espaço grupal de 
expressão, reflexão e orientação, visando troca de 
experiências; 

No. atividades e no. usuários atendidos.  474 3.184   

3.2 
Atendimento individual social / psicológico / 
psicossocial. 

No. atividades e no. usuários atendidos.  1.417 1.056   

3.3 Visitas e entrevistas domiciliares. No. atividades e no. usuários atendidos.  332 416   

3.4 
Atividades recreativas, lúdicas, culturais e sócio-
comunitárias. 

No. atividades e no. usuários atendidos.  38 1.009   

3.5 
Referenciamento à rede socioassistencial e outras 
políticas sociais. 

No. atividades e no. usuários atendidos.  553 358   

3.6 
Contra-referência à rede socioassistencial e outras 
políticas sociais;  

No. atividades e no. usuários atendidos.  0 1   

3.7 Oficinas. No. atividades e no. usuários atendidos.  790 2.172   
3.8 Oficinas alternativas de geração de renda. No. atividades e no. usuários atendidos.  336 700   

3.9 
Implantação de novas oficinas para as famílias 
acompanhadas; 

No. atividades e no. usuários atendidos.  13 11   

3.10 
Desenvolvimento de ações de sensibilização, 
mobilização e informação das famílias de todas as 
formas de violências, principalmente VDCCA; 

No. atividades e no. usuários atendidos.  12 114  

3.11 Inclusão em programas de qualificação profissional. No. atividades e no. usuários atendidos.  21 21  

3.12 
Encaminhamento para programas de trnasferência de 
renda. 

No. atividades e no. usuários atendidos.  236 310  
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Programa/Serviço: ONG - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO E INTRA - FAMILIAR 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 
 Público Alvo 

Mulheres e familiares vítima de violência 
doméstica 

Área Programática 
Programa De Enfrentamento À 
Violência De Gênero E Intra - 
Familiar  

 Problema / Fenômeno Social 
Violência Doméstica de Gênero intra 

familiar 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Garantir o atendimento às mulheres vítimas de violência de gênero e seu grupo familiar, na perspectiva de assegurar 
qualidade na atenção protetiva, bem como efetividade no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Atendimento e acompanhamento a mulher e ao seu grupo familiar de forma sistemática , no modelo psicossocial, com 
vistas a prevenção da violência intra familiar e do rompimento do ciclo de violência de g~enero e intra familiar, 
proporcionando um espaço de escuta e reflexão da situação vivenciada. 

1.3 Resultados Esperados 

Resignificação dos modelos relacionais de gênero e da dinâmica familiar;Melhoria na qualidade de vida; Garantir a 
cidadania das mulheres e do grupo familiar; Fortalecimento e preservação dos vínculos pessoais, familiares e 
comunitários; Proteção e prevenção com relação aos casos de violação de direitos; Acesso á Rede de Saúde 
Acesso á Benefícios Sociais, Previdenciários e demais políticas de atendimento. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Atendimentos individuais ,psicossocial e jurídico de forma individual e grupal as mulheres e ao grupo familiar; Visitas e 
entrevistas domiciliares; Oficinas sócioeducativas, recreativas , lúdicas e culturais desenvolvidas intrena e externamente; 
Referenciamento e contra referenciamento das mulheres e do grupo familiar á rede sócioassistencial e demais políticas 
setoriais; Proporcionar um espaço de escuta , orientação e acompanhamento ao grupo familiar. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

 Realizar acompanhamento social e monitoramento dos encaminhamentos; Realizar reuniões com Conselho, Fórum, 
grupos de trabalho e/ou visitas técnicas visando orientações, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas nas 
casas de acolhimento; Realizar reuniões com funcionários técnicos operativos e gerenciais visando o planejamento e 
avaliação das ações desenvolvidas, avaliação de capacidade de gestão (administrativa, financeira e operacional), bem 
como capacitação continuada; Reuniões técnicas internas/externas para discussão de casos; Realizar reuniões com a 
rede socioassistencial visando a melhoria na qualidade dos serviços; Realizar reuniões com atores que atendem a essa 
demanda para avaliação diagnóstica de competências e responsabilização (saúde, assistência, educação e /ou outros); 
Realizar reuniões para articulação da rede socioassistencial com a rede de saúde visando o atendimento às demandas 
dos usuários/família ; Realizar participações e/ou eventos internos e externos visando à divulgação do serviço; Reuniões 
de planejamento e avaliação com os usuários; Participar e/ou realizar eventos na comunidade; Realizar articulação com a 
comunidade e usuários objetivando discussão/reflexão sobre a demanda; reuniões internas e externas à Comunidade 
Terapêutica, visando à melhoria da qualidade dos serviços realizados; Mapeamento dos procedimentos de saúde 
operacionalizados para o atendimento a esta demanda específica/usuários em tratamento na Comunidade Terapêutica; 
Discussões realizadas juntos aos atores envolvidos na ampliação do atendimento, bem como sobre esta demanda X 
políticas públicas existentes; Participar de reuniões de redes temáticas nos diversos Conselhos; Permanente articulação 
com o Sistema de Garantia de Direitos. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Resignificação dos modelos relacionais de gênero e da 
dinâmica familiar;Melhoria na qualidade de vida 

No. de mulheres e grupo de familiares atendidos que tiveram 
suas experiências de vida resignificadas e melhoria na qualidade 
vida 

47  

2.2 Garantir a cidadania das mulheres e do grupo familiar; 
No. de mulheres e grupo familiar que tiveram seus direitos 
preservados no tocante á visibilidade das ações de realizadas. 

380  

2.3 
Fortalecimento e preservação dos vínculos pessoais, 
familiares e comunitários; 

No. de mulheres e grupo familiar que tiveram os vínculos 
familiares fortalecidos. 

250  

2.4 
Proteção e prevenção com relação aos casos de violação 
de direitos; 

No. De mulheres e grupo familiar atendidos em seus direitos 
violados.. 

201  

2.5 Acesso á Rede de Saúde 
No. De usuárias e grupo familiar que tiveram acesso a rede de 
saúde 

46  

2.6 
Acesso á Benefícios Sociais, Previdenciários e demais 
políticas de atendimento 

No. De mulheres e grupo família que tiveram acesso aos 
benefícios mencionados. 

126  

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Atendimento psicossocial e jurídico de forma 
individual. 

No. De entrevistas individuais realizadas. 
1430 

  

3.2 
Espaço de acolhimento, escuta, orientação e 
acompanhamento a mulheres vitimas e violência. 

No. de usuárias acolhidas (usuários/mulheres)  293  

3.3 
Oferta de Grupos de Reflexão junto as mulheres e 
ao grupo familiar 

No. De grupos de reflexão realizados (atendimento 
grupais) 

450   

3.4 
Oficinas socioeducativas, recreativas, lúdicas e 
culturais, desenvolvidas interna e externamente; 

No. de oficinas socioeducativas realizadas ás 
mulheres e grupo familiar. 

76    

3.5 
Referenciamento e contra-referenciamento das 
mulheres e do grupo familiar à rede 
socioassistenciais e demais políticas sociais. 

No. De referenciamento e articulações realizadas. 250   

3.6 
Oferta de atendimento de Reflexão junto ao grupo 
familiar 

No. De atendimento de  reflexão realizados junto 
ao grupo familiar. 

145   

3.7 
Espaço de acolhimento, escuta, orientação e 
acompanhamento ao grupo familiar das mulheres 
vitimas e violência. 

No. de grupo de familiares das mulheres vítimas de 
violência  acolhidas (grupo familiar) 

284   
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Programa/Serviço: ONG - SERVIÇO DE AÇÕES COMPLEMENTARES ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADES CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS 

 

Nível Protetivo Proteção Social Básica  Público Alvo 
Famílias e respectivos grupos 

familiares 

Área Programática 
Programa de Enfrentamento à 

Vulnerabilidade da Família 
 Problema / Fenômeno Social Vulnerabilidade Pessoal e Social 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Contribuir para a superação das situações de fragilidades circunstanciais/emergenciais de famílias, promovendo ações 
distributivas aliadas às emancipatórias, na perspectiva da melhoria da qualidade de vida e do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Realizar ações emancipatórias aliadas às distributivas, garantindo a execução de ações intersetoriais e em 
rede.Fortalecimento do vínculo entre o profissional e os usuários.Promover o acesso às informações para a 
concretização dos direitos socioassistenciais. 

1.3 Resultados Esperados 
Segurança de convívio familiar a partir do fortalecimento dos vínculos pessoais e familiares;  Fortalecimento e o 
exercício de direitos sociais e de cidadania; Fortalecimento do vínculo grupal e comunitário; Segurança de subsistência 
aos riscos circunstanciais/emergenciais; Inserção em programas de Trabalho e Emprego. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Acolhimento, orientação, referenciamento e contra-referenciamentos as políticas sociais, para indivíduos e famílias; 
Grupos socioeducativos temáticos; Oficinas de geração de renda 
Visitas e entrevistas domiciliares; Atividades sócio-comunitárias; Oferta de benefícios emergenciais; Inclusão em 
programas de transferência de renda; Encaminhamentos para programas de Qualificação Profissional, Trabalho e 
Emprego. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 
 Articular as ações com os Distritos de Assistência Social - DAS e/ou com os Centros de Referência de Assistência 
Social - CRAS. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Segurança de convívio familiar a partir do fortalecimento dos 
vínculos pessoais e familiares;   

No. de usuários em atendimento direto que receberam o 
benefício planejado  

3.347  

No. de usuários em atendimento indireto que receberam o 
benefício planejado 

6.838    

2.2 
Fortalecimento e o exercício de direitos sociais e de 
cidadania;  

No. de usuários atendidos que receberam o benefício 
planejado  

1773   

2.3 Fortalecimento do vínculo grupal e comunitário;  
No. de usuários atendidos que receberam o benefício 
planejado  

2.264   

2.4 
Segurança de subsistência aos riscos circunstanciais 
emergenciais;  

No. de usuários atendidos que receberam o benefício 
planejado  

610   

2.5 Inserção em programas de Trabalho e Emprego.  
No.(porcentagem) de jovens (usuários) atendido(a)s 
incluídos em programas de transferência de renda 
(caracterização). 

1008   

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Acolhimento, orientação, referenciamento e contra-
referenciamentos as políticas sociais, para indivíduos 
e famílias 

No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos.  

9.600 3.200   

3.2 Grupos socioeducativos temáticos  
No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos.  

283 2.264   

3.3 Oficinas de geração de renda 
No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos.  

219 2.403   

3.4 Visitas e entrevistas domiciliares  
No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos.  

92 640   

3.5 Atividades sócio-comunitárias 
No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos.  

182 910   

3.6 Oferta de benefícios emergenciais  
No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos.  

800 3.200   

3.7 Inclusão em programas de transferência de renda 
No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos.  

192 574   

3.8 
Encaminhamentos para programas de Qualificação 
Profissional, Trabalho e Emprego. 

No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos.  

154 613   
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Programa/Serviço: ONG - SERVICO DE AÇÕES COMPLEMENTARES ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADES CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS 
DE APOIO À SAÚDE 

 
Nível Protetivo Proteção Social Básica  Público Alvo Famílias com fragilidade em Saúde 

Área Programática 
Programa de Enfrentamento à 

Vulnerabilidade da Família 
 Problema / Fenômeno Social Vulnerabilidade Pessoal e Social 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Contribuir para a superação das fragilidades dos indivíduos e/ou famílias, em decorrência dos agravos das condições 
de saúde, promovendo o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e inclusão na rede socioassistencial. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

 

1.3 Resultados Esperados 

Acesso das famílias às informações e sua inclusão, garantindo a concretização dos direitos socioassistenciais do grupo 
familiar; Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; Segurança de convívio familiar a partir do fortalecimento 
dos vínculos pessoais e familiares; Segurança de subsistência aos riscos circunstanciais; Inclusão de pessoas e/ou 
grupo familiar em benefícios previdenciários e sociais; Inclusão de pessoas do grupo familiar em programas de 
Trabalho e Emprego; Encaminhamento à rede socioassistencial dos municípios de origem das famílias atendidas e 
residentes em outras cidades. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Acolhimento, orientação, referenciamento e contra-referenciamento às políticas sociais, para indivíduos e famílias; 
Encaminhamentos para inclusão de pessoas em programas de transferência de renda; Encaminhamentos para 
inclusão de pessoas e/ou grupo familiar em benefícios previdenciários e sociais; Encaminhamento monitorado do grupo 
familiar para programas da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; Grupos socioeducativos temáticos; 
Oficinas de geração de renda; Visitas e entrevistas domiciliares; benefícios emergenciais; Encaminhamentos à rede 
socioassistencial dos municípios de origem dos usuários. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 
Articular sistematicamente com a rede básica e especializada de saúde; Articular a rede socioassistencial dos 
municípios de origem das famílias atendidas e residentes em outras cidades. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Acesso das famílias às informações e sua inclusão, 
garantindo a concretização dos direitos socioassistenciais do 
grupo familiar. 

No. de usuários atendidos que receberam o benefício 
planejado.  

484   

2.2 Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários,   
No. de usuários atendidos que receberam o benefício 
planejado . 

405   

2.3 
Segurança de convívio familiar a partir do fortalecimento dos 
vínculos pessoais e familiares;  

No. de usuários atendidos que receberam o benefício 
planejado . 

405   

2.4 Segurança de subsistência aos riscos circunstanciais;  
No. de usuários atendidos que receberam o benefício 
planejado . 

484   

2.5 
Inclusão de pessoas e/ou grupo familiar em benefícios 
previdenciários e sociais;  

No. de usuários atendidos que receberam o benefício 
planejado . 

385   

2.6 
Inclusão de pessoas do grupo familiar em programas de 
Trabalho e Emprego;  

No. de usuários atendidos que receberam o benefício 
planejado . 

18   

2.7 
Encaminhamento à rede socioassistencial dos municípios de 
origem das famílias atendidas e residentes em outras cidades. 

No. de usuários atendidos que receberam o benefício 
planejado . 

13   

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Acolhimento, orientação, referenciamento e contra-
referenciamento às políticas sociais, para indivíduos e 
famílias;  

No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos.  

1.936 484   

3.2 
Encaminhamentos para inclusão de pessoas em 
programas de transferência de renda;  

No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos. 

435 145   

3.3 
Encaminhamentos para inclusão de pessoas e/ou 
grupo familiar em benefícios previdenciários e sociais;  

No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos. 

770 385   

3.4 
Encaminhamento monitorado do grupo familiar para 
programas da Proteção Social Básica e Proteção 
Social Especial;  

No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos. 

38 19   

3.5 Grupos socioeducativos temáticos;  
No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos. 

36 405   

3.6 Oficinas de geração de renda;  
No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos. 

28 308   

3.7 Visitas e entrevistas domiciliares;  
No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos. 

16 16   

3.8 Benefícios emergenciais;  
No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos. 

4 484   

3.9 
Encaminhamentos à rede socioassistencial dos 
municípios de origem dos usuários. 

No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos. 

13 13   
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Programa/Serviço: ONG - SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DE 0 A 6 ANOS 

 
Nível Protetivo Proteção Social Básica  Público Alvo Crianças de 0 a 6 anos 

Área Programática 
Programa de Enfrentamento à 

Vulnerabilidade da Família 
 Problema / Fenômeno Social Vulnerabilidade Pessoal e Social 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Fortalecer vínculos das crianças de 0 a 6 anos com suas famílias, atuando de forma protetiva e preventiva às situações 
de negligência e de violência, com foco no atendimento das necessidades infantis. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Garantir ações espontâneas e dirigidas, de forma alternada, norteadas pelos interesses e necessidades infantis, tendo 
o brincar como foco principal e em interação com a sua família ou um representante/cuidador. Assegurar a realização 
dessas ações com periodicidade de, no mínimo, duas vezes por semana. 

1.3 Resultados Esperados 
Garantia dos direitos da criança; Atendimento das necessidades infantis de cuidado, socialização e convivência; 
Garantia do convívio familiar entre a criança e seu cuidador e familiares 

1.4 Estratégias Metodológicas Desenvolver atividades que apresentem diferentes formas de estimulação, socialização, convivência e do brincar. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 
Acolhimento, escuta e orientação; Oficinas lúdicas, recreativas e culturais; Grupos socioeducativos temáticos; Visitas e 
entrevistas domiciliares; Atividades sócio-comunitárias 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Garantia dos direitos da criança No. de usuários atendidos que receberam o benefício  218   

2.2 
Atendimento das necessidades infantis de cuidado, 
socialização e convivência 

No. de usuários atendidos que receberam o benefício 
planejado  

218   

2.3 
Garantia do convívio familiar entre a criança e seu cuidador e 
familiares 

No. de usuários atendidos que receberam o benefício 
planejado 

148   

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 Acolhimento, escuta e orientação No. de ações realizadas por no. de usuários atendidos 872 218   
3.2 Oficinas lúdicas, recreativas e culturais No. de ações realizadas por no. de usuários atendidos 48 148   
3.3 Grupos socioeducativos temáticos No. de ações realizadas por no. de usuários atendidos 37 184   
3.4 Visitas e entrevistas domiciliares No. de ações realizadas por no. de usuários atendidos 28 28   
3.5 Atividades sócio-comunitárias No. de ações realizadas por no. de usuários atendidos 24 198   
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Programa/Serviço: ONG - SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS 

 

Nível Protetivo Proteção Social Básica  Público Alvo 
Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos 

e suas famílias 

Área Programática 
Programa de Enfrentamento da 

Vulnerabilidade da Família 
 Problema / Fenômeno Social Vulnerabilidade Pessoal e Social 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Contribuir para a prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social de crianças e 
adolescentes de 06 a 14 anos e suas famílias, propiciando o desenvolvimento integral e o fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Assegurar espaços socioeducativos que contribuam para o desenvolvimento de habilidades e potencialidades de 
crianças e adolescentes na concepção da educação integral e, conseqüentemente, constituindo-se em espaços 
preventivos e protetivos; Garantir atendimento sistemático de segunda a sexta-feira no contra-turno escolar. 

1.3 Resultados Esperados 

a. Promover acesso à educação formal (matricula, permanência e desempenho); b. Acesso à alimentação balanceada e 
cuidados básicos de higienização, entre outros aspectos que contribuam para o desenvolvimento da auto-estima; c. 
Acesso à atividades culturais, artísticas, esportivas, lúdicas e recreativas; d. Acesso à documentação civil; e. Acesso ao 
universo informacional e tecnológico; f. Acesso aos programas e serviços da rede socioassistencial; g. Acesso aos 
serviços básicos e especializados de saúde; h. Fortalecimento da família na sua função protetiva e socializadora; g. 
Fortalecimento dos vínculos afetivos/solidários e o reconhecimento das potencialidades de todos os envolvidos; h. 
Promover o desenvolvimento do protagonismo, autonomia, emancipação, sociabilidade; convivência com a diversidade; 
habilidades cognitivas e pessoais, valores éticos e políticos; j. Promover o desenvolvimento da convivência 
intergeracional e comunitária;  l. Promover o desenvolvimento da participação grupal. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

a. Oferta de ações socioeducativas e de convivência pautadas na educação não-formal por meio de atividades lúdicas, 
esportivas, recreativas, culturais, artísticas e de lazer; b. Acolhimento, referenciamento e contra-referenciamento; c. 
Atendimento sociofamiliar, individual, grupal; d. Visitas e entrevistas domiciliares; e. Oficinas, cursos, palestras, passeios, 
visitas culturais e apresentações culturais externas; f. Desenvolver atividades relacionadas à preservação do meio 
ambiente; g. Desenvolvimento de ação e prevenção a todas as formas de violência e violação de direitos. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 
 Articular parcerias com as políticas setoriais de cultura, esporte, lazer e demais políticas afins; Desenvolver ações com o 
grupo familiar de forma articulada, integrada e continuada com as demais políticas sociais. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Garantir acesso à educação formal.  
 

No. de usuários matriculados.  7155  

2.2 Promover acesso à alimentação balanceada.  
No. de crianças que tiveram garantidos seu acesso à 
alimentação balanceada (lanche, almoço e nutricionista) 

 5949  

2.3 
Promover acesso à atividades culturais, artísticas, 
esportivas, lúdicas e recreativas;  

No. de crianças e adolescentes inseridos em atividades 
culturais, esportivas, lúdicas e recreativas. 

 7155  

2.4 Promover acesso a conhecimentos básicos de informática. 
No. de crianças e adolescentes que participaram de oficinas 
de informática básica. 

 6285  

2.5 
Promover acesso à crianças e adolescentes com 
deficiência no serviço. 

No. de crianças e adolescentes com deficiência que 
acessaram o serviço. 

38  

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 Acolher crianças e adolescentes e suas famílias. 

No. de acolhimentos total realizadas e no. de 
usuários atendidos. 

  7155  5742  

No. de acolhimentos realizados na região Norte e 
no. de usuários atendidos. 

 1535 1314 

No. de acolhimentos realizados na região Noroeste 
e no. de usuários atendidos. 

 800 558 

No. de acolhimentos realizados na região  
Sul e no. de usuários atendidos. 

 1921 1530 

No. de acolhimentos realizados na região Sudoeste 
e no. de usuários atendidos. 

 1191 979 

No. de acolhimentos realizados na região Leste e 
no. de usuários atendidos. 

 1708 1361 

3.2 Atendimento familiar individual 
No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos 

17122   

3.3 Atendimento sociofamiliar grupal 
No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos 

 10181     

3.4 Visitas e entrevistas domiciliares;  
No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos 

 3956     

3.5 Atividades na comunidade 
No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos 

1764      

3.6 
Desenvolver atividades relacionadas à preservação 
do meio ambiente; 

No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos  

2647      

3.7 

Desenvolvimento de ações relacionadas à 
substâncias 
psicoativas/DST/AIDS/sexualidade/gravidez 
precoce 

No. de ações realizadas por nº de usuários 
atendidos 

768   

3.8 
Desenvolvimento de atividades de prevenção a 
todas as formas de violência e violação de direitos. 

No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos 

333      

3.9 
Desenvolvimento de atividades de cidadania com 
crianças e adolescentes 

No. de ações realizadas por nº de usuários 
atendidos 

3681   

3.10 
Desenvolver ações de Geração de renda com a 
família 

No. de ações realizadas por nº de usuários 
atendidos 

214   

3.11 
Desenvolver atividades Socioeducativas com a 
família 

No. de ações realizadas por nº de usuários 
atendidos 

530   

3.12 
Desenvolver atividades Culturais, Esportivas e 
recreativas com a família 

No. de ações realizadas por nº de usuários 
atendidos 

189   

3.13 
 Realizar referenciamento monitorado de famílias 
para os serviços de Proteção. 
  

No. de referencimentos monitorados de famílias 
para a Proteção Social Básica. 

6584      

No. de referencimentos monitorados de famílias  190    190 
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para a Proteção Social Especial de Média 
Complexidade. 
No. de referencimentos monitorados de famílias 
para a Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade. 

 32    32 
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Programa/Serviço: ONG - SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 14 A 24 - APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 

 

Nível Protetivo Proteção Social Básica  Público Alvo 
Adolescentes e Jovens de 14 a 24 

anos 

Área Programática 
Programa de Enfrentamento à 

Vulnerabilidade da Família 
 Problema / Fenômeno Social Vulnerabilidade Pessoal e Social 

1. Diretrizes 

1.1 Missão 
Contribuir para a formação dos adolescentes e jovens oferecendo oportunidades para seu desenvolvimento como 
protagonistas, estimulando a consciência crítica, valores éticos e postura cidadã, promovendo sua inserção como 
aprendizes no mercado de trabalho. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Preparação dos jovens e adolescentes com oferta de oportunidade de ampliação do universo informacional e aquisição 
de habilidades,competências e posturas para facilitar a inserção no mercado de trabalho como aprendizes. 

1.3 Resultados Esperados 

Desenvolvimento do protagonismo juvenil, habilidades e competências, participação grupal, valores éticos e de 
cidadania; Ampliação do universo informacional, acerca dos riscos sociais como drogadição, doenças sexualmente 
transmissíveis e gravidez precoce, entre outros, com ênfase na prevenção; Acesso ao mundo do trabalho na condição 
de aprendizes; Acesso à educação formal, através de matricula, permanência e desempenho; Acesso as demais 
políticas sociais. 

1.4 Estratégias Metodológicas 
Oferta de grupos de discussões temáticas; oficinas e cursos; Atividades esportivas, culturais e recreativas; Visitas e 
entrevistas domiciliares às famílias; Atendimento individual e grupal as famílias; Referenciamento e contra-referencia; 
Acesso a documentação, quando necessário. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

Reuniões com a equipe de trabalho para planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas; 
Reuniões técnicas internas e externas para discussão de casos; Reuniões intersetoriais para articulação junto à rede 
de serviços do município; Reuniões de articulação com os serviços da cidade de origem dos usuários; Reuniões da 
equipe técnica com os dirigentes; Reuniões com a comunidade local para diagnóstico e planejamento das ações; 
Formação teórico-prática continuada da equipe de trabalho; Participar de reuniões temáticas da rede nas comissões do 
CMDCA e CMAS; Participar de eventos e reuniões oferecidos pelo gestor público; Realizar eventos para divulgação do 
serviço e captação de recursos; Articulações com a rede de serviços de atendimento à criança e ao adolescente  para 
potencialização das ações; Articular parcerias com as políticas setoriais de cultura, esporte e lazer e as demais políticas 
(habitação, educação e saúde); Articulação com serviços dos municípios de origem dos usuários para a rede de 
proteção local; Relatórios técnicos de atendimento à demanda da área; Representação da Secretaria na comissão do 
jovem aprendiz/CMDCA; Entrevistas; Reuniões com voluntários; reuniões de supervisão de estagiários; Reuniões e 
atividades intersetoriais; reuniões com equipe multi interdisciplinar. 

 
RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Promover a ampliação do universo informacional sobre 
cidadania,sexualidade,projeto de vida,mundo do trabalho e 
informática básica 

No.(%) de jovens/adolescentes  atendido(a)s que receberam  
conteúdo das oficinas de CIDADANIA. 

226   

No.de jovens/adolescentes  atendido(a)s que receberam 
conteúdo das oficinas  de SEXUALIDADE. 

60   

No.jovens/adolescentes  atendido(a)s que receberam 
conteúdo  das oficinas de PROJETO DE VIDA. 

5024   

No.de jovens/adolescentesatendido(a)s que receberam 
conteúdo das oficinas de MUNDO DO TRABALHO. 

2697   

Nº de jovens/adolescentes que participaram de VIVÊNCIAS 
GRUPAIS 

2444  

No.de jovens/adolescentes  atendido(a)s que receberam  
conteúdo das oficinas de INFORMÁTICA BÁSICA. 

1579  

3.2 
Estimular o acesso, permanência e bom desempenho na 
educação formal 

No. de jovens/adolescentes que tiveram o monitoramento da 
frequencia e do desempenho escolar 

35  

 
ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Realizar atividades esportivas, culturais e recreativas;  
No. de atividades esportivas,culturais e recreativas 
dentro da entidade 

 280  

2.2 
Referenciar as famílias para a rede de Proteção Social 
Básica  

No. de famílias referenciadas para a rede de Proteção 
Social Básica 

 2640  

2.3 
Referenciar as famílias para a rede de Proteção Social 
Especial   

No. de famílias referenciadas para a rede de Proteção 
Social Especial 

 95  

2.4 Realizar atividades com famílias dentro da entidade  No. de atividades com famílias dentro da entidade  405  
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Programa/Serviço: ONG - SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 14 A 24 - PROGRAMA JOVEM.COM 

 

Nível Protetivo Proteção Social Básica  Público Alvo 
Adolescentes e Jovens de 14 a 24 

anos 

Área Programática 
Programa de Enfrentamento à 

Vulnerabilidade da Família 
 Problema / Fenômeno Social Vulnerabilidade Pessoal e Social 

1.1 Missão 

Contribuir, juntamente com o esforço das demais políticas públicas, para o enfrentamento da vulnerabilidade social das 
famílias usuárias das políticas da assistência social no município, atendendo os adolescentes e jovens, de 14 a 24 
anos, com o oferecimento de bolsas, atividades socioeducativas e de inclusão digital, para promoção do 
desenvolvimento e fortalecimento do seu protagonismo pessoal e social. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Atender as perspectivas da educação integral; Oferecer espaços de acolhimento, escuta e de convivência para 
adolescentes e jovens;  Fortalecer ações articuladas com a rede de esportes, cultura, educação, saúde; Realizar o 
trabalho em rede com outros programas voltados à juventude; organizar as atividades por módulos que devem ser 
concluídos com a entrega de produtos (relatórios do executor e avaliações ou trbalhos dos bolsistas). 

1.3 Resultados Esperados 

Garantir o acesso à renda através de bolsa, para os jovens incluídos no Programa; Promover a ampliação do Universo 
Informacional sobre Cidadania, Saúde (sexualidade e drogadição), Projeto de Vida, Mundo do Trabalho e Informática 
Básica; Promover o desenvolvimento de Habilidades e Competências com vista ao Protagosnismo Juvenil; Estimular o 
acesso, permanência e bom desempenho na educação formal; Promover o acesso do bolsista e sua família ao demais 
programas e serviços da rede socioassistenciual; Promover o desenvolvimento do vínculo familiar; Garantir o acesso à 
renda através de bolsa, para o jovens incluídos no Programa. 

1.4 Estratégias Metodológicas 
Oferta de bolsas; Grupos de reflexão; Atividades esportivas, culturais e recreativas; Oficinas e cursos; Visitas e 
entrevistas domiciliares as famílias; Atendimento individual e ao grupo familiar 
Atividades grupais com famílias; Referenciamento; Contra-referenciamento. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 
Participar de reuniões semanais do grupo de trabalho de acompanhamento de bolsistas, com a Coordenação do 
Programa; Realizar Monitoramento da freqüência e controle da evasão dos adolescentes e jovens, tendo em vista sua 
permanência nas atividades. 

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3,1 Oferta de bolsas. No. de bolsas e no. de usuários atendidos. 761 761 761 
3.2 Grupos de reflexão. No. de grupos de reflexão e no. de usuários atendidos. 2024 182 182 
3.3 Oficinas e cursos. No. de oficinas e cursos  no. de usuários atendidos. 110.076 27.516 20.637 
3.4 Visitas e entrevistas domiciliares as famílias. No. de visitas  no. de usuários atendidos. 30 182 182 
3.5 Atendimento individual e ao grupo familiar. No. de atendimentos no. de usuários atendidos. 960 182 182 
3.6 Atividades grupais com famílias. No. de atividades e no. de usuários atendidos. 0 0 0 
3.7 Referenciamento. No. de referenciamentos e no. de usuários atendidos. 60 182 182 

3.8 Contra-referenciamento. 
No. de contra-referenciamentos no. de usuários 
atendidos. 18 182 182 
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Programa/Serviço: ONG - SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 14 A 24 PROTAGONISMO JUVENIL 

 
Nível Protetivo Proteção Social Básica  Público Alvo Adolescentes e Jovens de 14 a 24 anos 

Área Programática 
Programa de Enfrentamento à 

Vulnerabilidade da Família 
 Problema / Fenômeno Social Vulnerabilidade Pessoal e Social 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Contribuir para a erradicação e/ou diminuição da incidência de vulnerabilidade e risco social e pessoal em adolescentes 
e jovens de 14 anos a 24 anos residentes no município de Campinas, com ênfase no exercício do protagonismo juvenil. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Oferta de oportunidade de ampliação do universo informacional, desenvolvimento de habilidades e competências para 
estimular o protagonismo juvenil, ou seja, favorecer que o jovem possa ser protagonista de sua própria história, com 
maior consciência crítica, valores éticos e de postura cidadã; Garantia de atendimento, no mínimo, 02 (duas) vezes por 
semana. 

1.3 Resultados Esperados 

Desenvolvimento do protagonismo juvenil; Desenvolvimento da participação grupal; Acesso ao mundo do trabalho como 
aprendizes; Acesso ao mundo do trabalho; Desenvolvimento de valores éticos morais e de cidadania; Ampliação do 
universo informacional sobre riscos sociais (drogadição, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce) com 
vistas às prevenção; Acesso à educação formal (matrícula, permanência e desempenho); Acesso adequado á saúde. 

1.4 Estratégias Metodológicas 
Oferta de grupos de discussão; Atividades esportivas, culturais e recreativas; Oficinas e cursos; Visitas e entrevistas 
domiciliares às famílias; Atendimento individual ás famílias; Atividades grupais com famílias; Referenciamento; Oferta de 
cestas básicas; medicamentos; vestimentas; benefícios eventuais; Oferta de documentação. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

Reuniões com a equipe de trabalho para planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas; 
Reuniões técnicas internas e externas para discussão de casos; Reuniões intersetoriais para articulação junto à rede de 
serviços do município; Reuniões de articulação com os serviços da cidade de origem dos usuários; Reuniões da equipe 
técnica com os dirigentes; Reuniões com a comunidade local para diagnóstico e planejamento das ações; Formação 
teórico-prática continuada da equipe de trabalho; Participar de reuniões temáticas da rede nas comissões do CMDCA e 
CMAS; Participar de eventos e reuniões oferecidos pelo gestor público; Realizar eventos para divulgação do serviço e 
captação de recursos; Articulações com a rede de serviços de atendimento à criança e ao adolescente  para 
potencialização das ações; Articular parcerias com as políticas setoriais de cultura, esporte e lazer e as demais políticas 
(habitação, educação e saúde); Articulação com serviços dos municípios de origem dos usuários para a rede de proteção 
local; Relatórios técnicos de atendimento à demanda da área; Representação da Secretaria na comissão do jovem 
aprendiz/CMDCA; Entrevistas; Reuniões com voluntários; reuniões de supervisão de estagiários; Reuniões e atividades 
intersetoriais; reuniões com equipe multi interdisciplinar. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

1.1 
Promover a ampliação do universo informacional sobre 
cidadania,sexualidade,projeto de vida,mundo do trabalho e 
informática básica 

No.(%) de jovens/adolescentes  atendido(a)s que receberam  
conteúdo das oficinas de CIDADANIA. 

2954  

No.de jovens/adolescentes  atendido(a)s que receberam 
conteúdo das oficinas  de SEXUALIDADE. 

945  

No.jovens/adolescentes  atendido(a)s que receberam 
conteúdo  das oficinas de PROJETO DE VIDA. 

3097  

No.de jovens/adolescentesatendido(a)s que receberam 
conteúdo das oficinas de MUNDO DO TRABALHO. 

146  

No.de jovens/adolescentes  atendido(a)s que receberam  
conteúdo das oficinas de INFORMÁTICA BÁSICA. 

4497  

1.2 
Promover o desenvolvimento de Habilidades e 
Competências com vista ao Protagosnismo Juvenil 

No. de jovens/adolescentes que ampliaram sua habilidade de 
utilizar-se das linguagens como meio de expressão, 
comunicação e informação  

4078  

No. de jovens/adolescentes que ampliaram sua habilidade de 
saber conviver em grupo e participaram de vivencias grupais 

4909  

1.3 
lEstimular o acesso,permanência e bom desempenho na 
educação formal 

No. de jovens/adolescentes que tiveram o monitoramento da 
frequencia e do desempenho escolar 

25  

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

1.1 
Realizar atividades esportivas, culturais e 
recreativas;  

No. de atividades esportivas,culturais e recreativas   8.030  

1.2 Realizar oficinas e cursos;  No. de oficinas e cursos    4.497  

1.3 
Referenciar as famílias para a rede de Proteção 
Social Básica  

No. de famílias referenciadas para a rede de 
Proteção Social Básica 

  2.640  

1.4 
Referenciar as famílias para a rede de Proteção 
Social Especial   

No. de famílias referenciadas para a rede de 
Proteção Social Especial de Média Complexidade 

  60  

1.5 
Referenciar as famílias para a rede de Proteção 
Social Especial   

No. de famílias referenciadas para a rede de 
Proteção Social Especial de Alta  Complexidade 

  35  

1.6 
Realizar atividades de formação sociopolítica  e de 
cidadania;  

No. de atividades de formação sociopolítica e de 
cidadania realizadas  

405    
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PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE
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ORGANIZAÇÕES 
GOVERNAMENTAIS 
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Programa/Serviço: OG - COMUNIDADE TERAPÊUTICA  MASC/FEM ADULTO 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 
 Público Alvo 

Atender Usuários dependentes de 
substâncias psicoativas e seus familiares. 

Área Programática 
Comunidade Terapêutica - Masc. E 

Fem. 
 Problema / Fenômeno Social 

Usuários dependentes de substâncias 
psicoativas e seus familiares que se 
encontrem em vulnerabilidade social. 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Atender pessoas dependentes de substâncias psicoativas, a partir de 18 anos, residentes no município de Campinas, 
que se encontram em situação de vulnerabilidade pessoal e social, viabilizando o tratamento da dependência. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Trabalhar na prevenção, no atendimento e no tratamento dos indivíduos, em pequenos grupos, no modelo psicossocial, 
oferecendo um ambiente protegido e eticamente orientado, que forneça suporte tanto aos dependentes, quanto aos seus 
familiares. 

1.3 Resultados Esperados 

Re-significação de suas experiências frente ao contexto social e cultural e a sua relação com a dependência psicoativa; 
Acesso aos Benefícios Previdenciários e Sociais; Garantir a cidadania dos usuários; Desenvolvimento da Participaçãp 
Social e protagonismo; Fortalecimento e preservação dos vínculos pessoais, familiares e comunitários; Inclusão dos 
usuários e famílias na rede sócio assistencial existente no município; Participação dos usuários e familiares em 
atividades grupais externas e internas á Comunidade Terapêutica; Desenvolvimento das habilidades e competências 
com perspectiva de reconhecimento do mundo do trabalho; Acesso ao mercado de trabalho; Acesso à escolarização. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Atendimentos individuais ,psicossocial  de forma individual e grupal aos usuários e ao grupo familiar; Visitas e entrevistas 
domiciliares; Oficinas sócioeducativas, recreativas , lúdicas e culturais desenvolvidas intena e externamente; 
Referenciamento e contra referenciamento dos usuários e do grupo familiar á rede sócioassistencial e demais políticas 
setoriais; Proporcionar um espaço de escuta , orientação e acompanhamento ao grupo familiar.  

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

 Realizar acompanhamento social e monitoramento dos encaminhamentos; Realizar reuniões com Conselho, Fórum, 
grupos de trabalho e/ou visitas técnicas visando orientações, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas nas 
casas de acolhimento; Realizar reuniões com funcionários técnicos operativos e gerenciais visando o planejamento e 
avaliação das ações desenvolvidas, avaliação de capacidade de gestão (administrativa, financeira e operacional), bem 
como capacitação continuada; Reuniões técnicas internas/externas para discussão de casos; Realizar reuniões com a 
rede socioassistencial visando a melhoria na qualidade dos serviços; Realizar reuniões com atores que atendem a essa 
demanda para avaliação diagnóstica de competências e responsabilização (saúde, assistência, educação e /ou outros); 
Realizar reuniões para articulação da rede socioassistencial com a rede de saúde visando o atendimento às demandas 
dos usuários/família ; Realizar participações e/ou eventos internos e externos visando à divulgação do serviço; Reuniões 
de planejamento e avaliação com os usuários; Participar e/ou realizar eventos na comunidade; Realizar articulação com 
a comunidade e usuários objetivando discussão/reflexão sobre a demanda; reuniões internas e externas à Comunidade 
Terapêutica, visando à melhoria da qualidade dos serviços realizados; Mapeamento dos procedimentos de saúde 
operacionalizados para o atendimento a esta demanda específica/usuários em tratamento na Comunidade Terapêutica; 
Discussões realizadas juntos aos atores envolvidos na ampliação do atendimento, bem como sobre esta demanda X 
políticas públicas existentes; Participar de reuniões de redes temáticas nos diversos Conselhos; Permanente articulação 
com o Sistema de Garantia de Direitos. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Re-significação de suas experiências frente ao contexto 
social e cultural e a sua relação com a dependência 
psicoativa; 

No. de usuários atendidos de acordo com objetivo proposto. 325  

2.2 Acesso aos Benefícios Previdenciários e Sociais No. de usuários atendidos de acordo com objetivo proposto. 198  
2.3 Garantir a cidadania dos usuários; No. de usuários atendidos de acordo com objetivo proposto. 900  
2.4 Desenvolvimento da participação Social e protagonismo  No. de usuários atendidos de acordo com objetivo proposto. 99  

2.5 
Fortalecimento e preservação dos vínculos pessoais, 
familiares e comunitários;  

No. de usuários atendidos que obtiveram o fortalecimento dos 
vínculos familiares 

253  

2.6 
Inclusão dos usuários e famílias na rede sócio assistencial 
existente no município;  

No. de usuários inclusos na rede. 103  

2.7 
Participação dos usuários e familiares em atividades 
grupais externas e internas á Comunidade Terapêutica;  

No. De atividades grupais realizadas com usuário grupo 
familiar . 

3850  

2.8 
Desenvolvimento das habilidades e competências com 
perspectiva de reconhecimento do mundo do trabalho;  

No. de usuários atendidos que obtiveram o reconhecimento do 
mundo do trabalho/inclusão. 

150  

2.9 Acesso ao mercado de trabalho. 
No. de usuários atendidos que obtiveram acesso ao mercado 
de trabalho 

90  

2.10 Acesso à escolarização. 
No. de usuários atendidos que obtiveram o acesso a 
educação. 

100  

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Tratamento em espaço de acolhimento, escuta, 
orientação e acompanhamento aos indivíduos e 
suas famílias em caráter provisório; 

No. de acolhimentos realizados.   
1050 

 
1010 

3.2 
Atendimento individual e grupal, por equipe 
psicossocial aos indivíduos e familiares. 

No. De atendimentos individuais e 
grupais.realizados 

3.957   

3.3 Visitas e entrevistas domiciliares; No. de visitas realizadas. 58    

3.4 
Oficinas socioeducativas, recreativas, lúdicas e 
culturais, desenvolvidas internamente e/ou 
externamente;  

No. de oficinas realizadas. 904    

3.5 Acesso a Rede de Saúde No. De usuários que acessaram a rede. 274    

3.6 
Referenciamento e contra-referenciamento das 
famílias à rede de Proteção Social Básica e/ou 
Especial e demais políticas setoriais.  

No. de referenciamentos realizados 90    
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Programa/Serviço: OG - PROGRAMA CONVIVÊNCIA E CIDADANIA – SERVIÇO DE ABORDAGEM E REFERENCIAMENTO 
 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 
 Público Alvo Crianças e Adolescentes 

Área Programática 
Crianças e Adolescentes em 

situação de mercado informal ou 
mendicância 

 Problema / Fenômeno Social 
Situação de mercado informal ou 

mendicância 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Abordar e Referenciar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil na região central da cidade e outras 
regiões tendo como referencia as principais avenidas 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Capacitar de forma continuada e sistemática as equipes de trabalho na temática do trabalho infantil e demais temas 
pertinentes; Desenvolver as ações de forma articulada, com caracteristicas do trabalho inter setorial; Participar das 
reuniões programadas com o gestor, com CMDCA, Conselhos Tutelares e com CMAS. 

1.3 Resultados Esperados 

Identificar e estabelecer vínculos com as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e mendicância, tomar 
conhecimento da situação se a criança ou adolescente que está sozinha,acompanhada por familiares adulto explorador, 
dias e horários de permanência na rua; Realizar encaminhamentos das crianças e ou/adolescentes, bem como das 
respectivas famílias para os serviços da rede de atendimento do município; Atender na sede do Programa com trabalho 
sócio educativo 90 adolescentes de 12 a 16 anos em situação de trabalho infantil; Acompanhar o grupo familiar de forma 
estreita e sistemática; Realizar o trabalho em rede; Trabalhar as consequências da situação de trabalho infantil na vida 
das crianças e adolescentes, familiares e comunidade;   Promover melhorias nas condições habitacionais; romover a 
inserção dos adolescentes no Programa Jovem.Com; Promover a inserção de adolescentes no Programa Ação Jovem; 
Promover a inserção de adolescentes a cursos de Iniciação Profissional; Promover a inserção de Adolescentes no 
Trabalho de Aprendiz; Promover o não retorno dos adolescentes atendidos ao trabalho infantil. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Realizar abordagens; Realizar Abordagens Domiciliares; Realizar Entrevistas Domiciliares; Realizar Entrevista Social de 
Estudo de Caso; Realizar Entrevistas Sociais de Acompanhamento; Realizar Entrevistas de atendimento Espontâneo; 
Realizar Atendimentos de denuncias; Realizar inclusões no PETI; Realizar inclusões no Convivência e Cidadania; 
Realizar encaminhamentos para o PETI; Realizar encaminhamentos para Documentação; Realizar encaminhamentos 
para o Poupa Tempo; Realizar encaminhamentos   para Cartório Eleitoral; o. Realizar encaminhamentos  para Bolsa 
Família; p. Realizar encaminhamentos  para o BPC; Realizar encaminhamentos  para Serviços Jurídicos; rRealizar 
encaminhamentos  para o Conselho Tutelar; Realizar encaminhamentos  para DDM, 32 para ONG’S; Realizar 
encaminhamentos  Núcleos Comunitários; Realizar encaminhamentos  para Centros Profissionalizantes; Realizar 
encaminhamentos  para CRAISA; Realizar Atendimento individual com adolescentes: y. Realizar  Visitas à exposições 
culturais: 06, Teatro e Cinema;Passeios; Realizar Grupos de Reflexão com os adolescentes; Realizar  Atendimento 
individual com a família; Realizar  Visitas domiciliares; ralizar inserção de famílias na rede sócio Assistencial, Realizar  
reuniões de pais; Realizar  encaminhamentos para cursos iniciação profissional; ff. Realizar  inclusão no Programa 
Jovem.Com; Realizar  inserção de Adolescentes no Programa Ação Jovem; Realizar  inserção de adolescentes no 
trabalho de Aprendiz.  

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

 aompanhamento social e monitoramento dos encaminhamentos; Reuniões com Conselho, Fórum, grupos de trabalho 
e/ou visitas técnicas visando orientações, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas nas casas de acolhimento; 
Reuniões com funcionários técnicos operativos e gerenciais visando o planejamento e avaliação das ações 
desenvolvidas, avaliação de capacidade de gestão (administrativa, financeira e operacional), bem como capacitação 
continuada; Reuniões técnicas internas/externas para discussão de casos; Reuniões com a rede socioassistencial 
visando a melhoria na qualidade dos serviços; Reuniões com atores que atendem a essa demanda para avaliação 
diagnóstica de competências e responsabilização (saúde, assistência, educação e /ou outros); g.Reuniões para 
articulação da rede socioassistencial com a rede de saúde visando o atendimento às demandas dos usuários/família ; 
Participações e/ou eventos internos e externos visando à divulgação do serviço; Reuniões de planejamento e avaliação 
com os usuários; Participações e/ou realização de eventos na comunidade; Articulação com a comunidade e usuários 
objetivando discussão/reflexão sobre a demanda; Reuniões internas e externas à Comunidade Terapêutica, visando à 
melhoria da qualidade dos serviços realizados; Mapeamento dos procedimentos de saúde operacionalizados para o 
atendimento a esta demanda específica/usuários em tratamento na Comunidade Terapêutica; Discussões realizadas 
juntos aos atores envolvidos na ampliação do atendimento, bem como sobre esta demanda X políticas públicas 
existentes;Participar de reuniões de redes temáticas nos diversos Conselhos; ermanente articulação com o Sistema de 
Garantia de Direitos. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Promover melhorias nas condições habitacionais   
No. de famílias  atendidas que realizaram melhorias nas 
condições habitacionais. 

 06  

2.2 
Promover a inserção dos adolescentes no Programa 
Jovem.Com.,  

No. de adolescentes inseridos no Programa Jovem.Com, em 
relação (%) ao total de atendidos. 

03   

2.3 
Promover a inserção de adolescentes a cursos de 
Iniciação Profissional,   

No. de adolescentes inseridos em cursos de Iniciação 
Profissional. 

21   

2.4 
Promover a inserção de Adolescentes no Trabalho de 
Aprendiz, 

No. de adolescentes inseridos no Trabalho de Aprendiz. 03   

2.5 
Promover o não retorno dos adolescentes atendidos ao 
trabalho infantil,  

No. de adolescentes atendidos que não mais retornaram ao 
trabalho infantil. 

84   
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 Realizar abordagens. 
No de Abordagens realizadas e no. de usuários 
atendidos . 

165 138  

3.2 Realizar Abordagens Domiciliares. 
No de Abordagens Domiciliares realizadas e no. 
de usuários atendidos . 

159 159  

3.3 Realizar Entrevistas Domiciliares. 
No. de Entrevistas domiciliares realizadas e no. de 
usuários atendidos . 

67 67  

3.4 Realizar Entrevista Social de Estudo de Caso. 
No. de Entrevistas Sociais de Estudo de Caso 
realizadas e no. de usuários atendidos. 

47 47  

3.5 Realizar Entrevistas Sociais de Acompanhamento. 
No. de Entrevistas Sociais de Acompanhamento 
realizadas e no. de usuários atendidos. 

175 entrevitas 
realizadas 

525 usuários 
considerando 

grupo 
familiar 

 

3.6 Realizar Entrevistas de atendimento Espontâneo. 
No. de Entrevistas de atendimento Espontâneo no. 
de usuários atendidos.  

0 0  

3.7 Realizar Atendimentos de denuncias.  
No. de Atendimentos de denuncias e no. de 
usuários atendidos. 

84 84  

3.8 Realizar inclusões no PETI. 
No. de inclusões no PETI realizadas e no. de 
usuários atendidos. 

4 

20 
considerando 

o grupo 
familiar 

 

3.9 Realizar inclusões no Convivência e Cidadania. 
No. de inclusões no Convivência e Cidadania 
realizadas e no. de usuários atendidos em relação 
(%) ao total de demandatários diagnosticado. 

11 

50 
considerando 

o grupo 
familiar 

 

3.10 Realizar encaminhamentos para o PETI. 
No. de encaminhamentos realizados para o PETI e 
no. de usuários atendidos. 

19 

95 usuários 
considerando 

o grupo 
familiar 

 

3.11 Realizar encaminhamentos para Documentação. 
No. de encaminhamentos realizados para 
Documentação e no. de usuários atendidos. 

19 19  

3.12 Realizar encaminhamentos para o Poupa Tempo. 
No. de encaminhamentos para o Poupa Tempo 
realizados e no. de usuários atendidos. 

5 5  

3.13 Realizar encaminhamentos para Cartório Eleitoral. 
No. de encaminhamentos  para Cartório Eleitoral 
realizados e no. de usuários atendidos. 

2 2  

3.14 Realizar encaminhamentos para Bolsa Família. 
No. de encaminhamentos para Bolsa Família 
realizadas e no. de usuários atendidos. 

6 6  

3.15 Realizar encaminhamentos para o BPC. 
No. de encaminhamentos ao BPC realizados e no. 
de usuários atendidos. 

     

3.16 
Realizar encaminhamentos para Serviços 
Jurídicos. 

No. de encaminhamentos realizados para Serviços 
Jurídicos. 

5 5  

3.17 
Realizar encaminhamentos para o Conselho 
Tutelar. 

No. de encaminhamentos para o Conselho Tutelar 
realizadas e no. de usuários atendidos .  

20 

100 usuários 
considerando 

o grupo 
familiar 

 

3.18 
Realizar encaminhamentos para DDM, 32 para 
ONG’S. 

No. de encaminhamentos para DDM realizadas e 
no. de usuários atendidos . 

3 3  

3.19 Realizar encaminhamentos Núcleos Comunitários. 
No. de encaminhamentos Núcleos Comunitários 
realizadas e no.de usuários atendidos. 

05 
encaminhamentos 

5  

3.20 
Realizar encaminhamentos para Centros 
Profissionalizantes. 

No. de encaminhamentos para Centros 
Profissionalizantes realizadas e no. de usuários 
atendidos. 

06 
encaminhamentos 

6  

3.21 Realizar encaminhamentos para CRAISA. 
No. de encaminhamentos para CRAISA realizadas 
e no. de usuários atendidos . 

06 
encaminhamentos 

6  

3.22 Realizar Atendimento individual com adolescentes. 
No. de atendimentos individuais com adolescentes 
realizados e no. de usuários atendidos. 

360 360  

3.23 
Realizar  Visitas à exposições culturais: 06, Teatro 
e Cinema: 04, Passeios. 

No. de Visitas à exposições culturais realizadas e 
no. de usuários atendidos. 

1 35  

3.24 Realizar Grupos de Reflexão com os adolescentes. 
No. de Grupos de Reflexão com os adolescentes 
realizados e no. de usuários atendidos. 

20 grupos 
90 

adolescentes
 

3.25 Realizar Atendimento individual com a família. 
No. de atendimentos individuais com a famílias 
realizados e no. de usuários atendidos.  

200 atendimentos 73 familias  

3.26 Realizar Visitas domiciliares. 
No. de Visitas domiciliares realizadas e no. de 
usuários atendidos. 

117 visitas 73 familias  

3.27 
Realizar inserção de famílias na rede sócio 
Assistencial. 

No. de inserções de famílias na rede sócio 
Assistencial realizadas e no. de usuários 
atendidos. 

73 73  

3.28 Realizar reuniões de pais. 
No. de Reuniões de pais realizadas e no. de 
usuários atendidos.  

16 73 usuários  

3.29 
Realizar encaminhamentos para cursos iniciação 
profissional. 

No. de Encaminhamentos para cursos iniciação 
profissional realizados e no. de usuários atendidos.

22 encaminhados 22  

3.30 Realizar inclusão no Programa Jovem.Com 
No. de Inclusões no Programa Jovem.Com 
realizadas e no. de usuários atendidos. 

3 3  

3.31 
Realizar inserção de Adolescentes no Programa 
Ação Jovem:  

No. de inserções de adolescentes Programa Ação 
Jovem realizados e no. de usuários atendidos. 

16 16  

3.32 
Realizar inserção de adolescentes no trabalho de 
Aprendiz 

No. de Inserções de adolescentes no trabalho de 
Aprendiz realizados e no. de usuários atendidos. 

3 3  
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Programa/Serviço: OG - CRI – Centro de Referência do Idoso 
 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 
 Público Alvo Pessoas Idosas 

Área Programática Pessoa Idosa  Problema / Fenômeno Social Vulnerabilidade Social e Pessoal 
1. DIRETRIZES 

1.1 Missão  
1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Atender aos princípios da proteção integral da pessoa idosa. 

1.3 Resultados Esperados 
a. Garantia de acesso à espaço para acolhimento / escuta apoio e orientação garantindo o sigilo da intervenção; b. 
Acesso das vítimas de violação à orientação geral sobre direitos humanos, informando sobre as garantias legais e 
encaminhando para os serviços especializados de atendimento a cada caso específico. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

a. Orientações referentes à violência e maus tratos contra a Pessoa Idosa; b. Orientações e referenciamento sócio-
jurídico (abrigamento, orientação jurídica, legislação, BPC, Benefícios); c. Orientações e referenciamento quanto à 
violência de direitos; d. Serviço de mediação de conflitos. E. Recebimento do Disque-Denúncia e dos órgãos públicos, 
denúncias sobre qualquer forma de discriminação, desrespeito e maus-tratos praticados contra a pessoa idosa; f. 
Encaminhamento das denúncias à ONG parceira do projeto cuja equipe técnica contratada com recursos deste 
financiamento, realiza o estudo do caso. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

Reuniões intersetoriais; Articulação com a rede; Reunião com a equipe técnica da ASPSCJ, para monitoramento das 
ações e discussão de casos; g. Desenvolvimento de processo contínuo de aprimoramento, programas de capacitação 
de profissionais e ou estagiários do Centro Integrado de Atenção e Prevenção contra a Pessoa Idosa e da Rede de 
Proteção ao Idoso; Produção de conhecimentos através de estudos e pesquisas, em parceria com universidades e 
núcleos de pesquisas visando a implementação de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida da 
pessoa idosa; Realização em parceria com o Conselho do Idoso e com a rede de proteção ao idoso de eventos que 
contribuam para a difusão dos questões relativas às pessoas idosas; Implantação de banco de dados com estudos, 
mapeamentos e informações sobre a discriminação e a violência contra a pessoa idosa no município. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Garantia de acesso à espaço para acolhimento / escuta apoio 
e orientação garantindo o sigilo da intervenção 

No. de usuários total de usuários que receberam 
atendimento do CRI. 

1543  

2.2 
Promover o acesso orientação geral sobre direitos humanos, 
informando sobre as garantias legais  

No. de usuários que acessaram orientação geral sobre 
direitos humanos, informando sobre as garantias legais.  

342  

2.3 
Promover o acesso aos serviços especializados de 
atendimento a cada caso específico. 

No. de usuários encaminhados para serviço especializado. 
(Total) 

342  

No. de usuários encaminhados para serviço especializado. 
(Família) 

165          

No. de usuários encaminhados para serviço especializado. 
(transporte) 

42           

No. de usuários encaminhados para serviço especializado. 
(saúde) 

58          

No. de usuários encaminhados para serviço especializado. 
(outros) 

77           

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Realizar orientação jurídica, por meio de equipe 
interdisciplinar capacitada, às vítimas de discriminação 
e violência. 

 No. de orientações realizadas e no. de usuários 
atendidos. 

333           

3.2 
Realizar orientação psicológica por meio de equipe 
interdisciplinar capacitada, às vítimas de discriminação 
e violência. 

No. de orientações realizadas e no. de usuários 
atendidos. 

0            

3.3 
Realizar orientação social, por meio de equipe 
interdisciplinar capacitada, às vítimas de discriminação 
e violência. 

No. de orientações realizadas e no. de usuários 
atendidos. 

698   

3.4 

Recebimento do Disque-Denúncia e dos órgãos 
públicos sobre qualquer forma de discriminação, 
desrespeito e maus-tratos praticados contra a pessoa 
idosa. 

No. de denúncias recebidas e no. de vítimas 
registrados.  

341   

3.5 
Encaminhamento das denúncias à ONG parceira do 
projeto cuja equipe técnica contratada com recursos 
deste financiamento, realiza o estudo do caso. 

No. de denúncias recebidas e no. de vítimas 
registrados.   

341   
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Programa/Serviço: OG - CRPD – CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

Nível Protetivo Proteção Social Básica  Público Alvo 
Pessoas com deficiência, seus 

familiares, OGs, ONGs, profissionais, 
estudantes, e população em geral. 

Área Programática Pessoa com Deficiência  Problema / Fenômeno Social Deficiência  
1. DIRETRIZES 

1.1 Missão Articular as políticas setoriais visando a inclusão social e elevar a qualidade de atenção às pessoas com deficiência. 
1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

 

1.3 Resultados Esperados Garantia de acesso à espaço para acolhimento / escuta apoio e orientação; 

1.4 Estratégias Metodológicas 
Acolhimento/escuta, apoio e referenciamento; b. Referenciamento / articulação com a rede socioassistencial e com as 
políticas de saúde, educação e transporte: c.Curso de LIBRAS. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

Participação nas reuniões do CMPD, Câmara Técnica em Reabilitação, PAM - Plano de Ações e Metas de 
Reabilitação; Reuniões intersetoriais, Núcleo de Promoção à Igualdade de Oportunidades e Combate à Discriminação 
no Emprego; Participação em Eventos em parceira com OG e ON; Divulgação de vagas no mercado de trabalho 
visando o cumprimento da Lei de Cotas; Reuniões de representação no CMADENE e em suas comissões de 
legislação, assistência social e trabalho; Eventos difusores da política voltada para as pessoas com deficiência. 
Capacitação de recursos humanos sobre os direitos dos PCD intra, intersecretarias e outros órgãos públicos. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Realizar acolhimento/escuta, apoio e referenciamento:  
No. de acolhimentos, escutas, apoios e referenciamentos 
realizados e no. de usuários atendidos em relação (%) ao 
total de demandatários diagnosticado.  

379 379 

2.2 
Realizar Referenciamento / articulação com a rede 
socioassistencial e com as políticas de saúde, educação e 
transporte:  

No. de Referenciamentos / articulação com a rede 
socioassistencial e com as políticas de saúde, educação e 
transporte realizadas e no. de usuários atendidos em relação 
(%) ao total de demandatários diagnosticado. 

43 112 

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Realizar capacitação de recursos humanos sobre os 
direitos dos PCD intra, intersecretarias e outros órgãos 
públicos. 

No. de capacitação de recursos humanos sobre os 
direitos dos PCD intra, intersecretarias e outros órgãos 
públicos realizadas e no. de profissionais capacitados. 

4 144  

3.2 Realizar eventos em parceira com OG e ON. 
No. de eventos em parceira com OG e ONG e no. de 
participantes. 

0 0  

3.3 
Realizar  divulgação de vagas no mercado de trabalho 
visando o cumprimento da Lei de Cotas:  

No. de divulgação de vagas no mercado de trabalho 
visando o cumprimento da Lei de Cotas e no. de 
vagas supridas. 

80 80  

3.4 
Participar de reuniões de representação no 
CMADENE e em suas comissões de legislação, 
assistência social e trabalho. 

No. de participações em representação no CMADENE 
e em suas comissões de legislação, assistência social 
e trabalho e no. de profissionais envolvidos. 

12 500  

3.5 
Realizar eventos difusores da política voltada para as 
pessoas com deficiência. 

No. de Eventos difusores da política voltada para as 
pessoas com deficiência realizados e no. de 
participantes. 

0 0  

3.6 Oferecer Curso de LIBRAS No. de eventos e no. de usuários atendidos. 1 36  
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Programa/Serviço: OG - PROGRAMA CONVIVÊNCIA E CIDADANIA – Serviço de Abordagem e Referenciamento 
 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 
 Público Alvo Crianças e Adolescentes 

Área Programática 
Crianças e Adolescentes em 

situação de mercado informal ou 
mendicância 

 Problema / Fenômeno Social 
Situação de mercado informal ou 

mendicância 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Abordar e Referenciar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil na região central da cidade e outras 
regiões tendo como referencia as principais avenidas 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

 

1.3 Resultados Esperados 

Identificar e estabelecer vínculos com as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e mendicância, tomar 
conhecimento da situação se a criança ou adolescente; está sozinha,acompanhada por familiares adulto explorador, dias 
e horários de permanencia na rua; Realizar encaminhamentos das crianças eou/adolescentes, bem como das 
respectivas famílias para os serviços da rede de atendimento do município; Atender na sede do Programa com trabalho 
sócio educativo 90 adolescentes de 12 a 16 anos em situação de trabalho infantil; Acompanhar o grupo familiar de forma 
estreita e sistemática; Realizar o trabalho em rede; Trabalhar as consequências da situação de trabalho infantil na vida 
das crianças e adolescentes, familiares e comunidade;    

1.4 Estratégias Metodológicas 

Realizar abordagens; Realizar Abordagens Domiciliares; Realizar Entrevistas Domiciliares; Realizar Entrevista Social de 
Estudo de Caso; Realizar Entrevistas Sociais de Acompanhamento; Realizar Entrevistas de atendimento Espontâneo; 
Realizar Atendimentos de denuncias; Realizar inclusões no PETI; Realizar inclusões no Convivência e Cidadania; 
Realizar encaminhamentos para o PETI; Realizar encaminhamentos para Documentação; Realizar encaminhamentos 
para o Poupa Tempo; Realizar encaminhamentos   para Cartório Eleitoral; Realizar encaminhamentos  para Bolsa 
Família; Realizar encaminhamentos  para o BPC; Realizar encaminhamentos  para Serviços Jurídicos; Realizar 
encaminhamentos  para o Conselho Tutelar; Realizar encaminhamentos  para DDM, 32 para ONG’S, Realizar 
encaminhamentos  Núcleos Comunitários; Realizar encaminhamentos  para Centros Profissionalizantes; Realizar 
encaminhamentos  para CRAISA; Realizar  Atendimento individual com adolescentes; Realizar  Visitas à exposições 
culturais: 06, Teatro e Cinema: 04, Passeios; Realizar  Grupos de Reflexão com os adolescentes; Realizar  Atendimento 
individual com a família; Realizar  Visitas domiciliares; Realizar inserção de famílias na rede sócio Assistencial; Realizar  
reuniões de pais; Realizar  encaminhamentos para cursos iniciação profissional; Realizar  inclusão no Programa 
Jovem.Com; Realizar  inserção de Adolescentes no Programa Ação Jovem; Realizar  inserção de adolescentes no 
trabalho de Aprendiz. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

Capacitar de forma continuada e sistemática as equipes de trabalho na temática do trabalho infantil e demais temas 
pertinentes; Desenvolver as ações de forma articulada, com caracteristicas do trabalho inter setorial; Participar das 
reuniões programadas com o gestor, com CMDCA, Conselhos Tutelares e com CMAS. Promover a adesão das famílias 
vitimas de violência domestica ao Acompanhamento do CEAMO; Parceria com a Fundação Telefônica; Participação nas 
reuniões da Rede Intersetorial; Realizar parcerias com Rede de Atendimento Principalmente nos casos de famílias que 
apresentam maior complexidade,  

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Promover melhorias nas condições habitacionais   
No. de famílias  atendidas que realizaram melhorias nas 

condições habitacionais em relação (%) ao total de atendidos. 
 06 

2.2 
Promover a inserção dos adolescentes no Programa 

Jovem.Com.,  
No. de adolescentes inseridos no Programa Jovem.Com, em 

relação (%) ao total de atendidos. 
03  

2.3 
Promover a inserção de adolescentes a cursos de Iniciação 

Profissional,   
No. de adolescentes inseridos em cursos de Iniciação 

Profissional,  em relação (%) ao total de atendidos.  
21  

2.4 
Promover a inserção de Adolescentes no Trabalho de 

Aprendiz, 
No. de adolescentes inseridos no Trabalho de Aprendiz,  em 

relação (%) ao total de atendidos.  
03  

2.5 
Promover o não retorno dos adolescentes atendidos ao 

trabalho infantil,  
No. de adolescentes atendidos que não mais retornaram ao 

trabalho infantil,  em relação (%) ao total de atendidos.  
84  
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 Realizar abordagens 
No de Abordagens realizadas e no. de usuários 
atendidos  

165 138  

3.2 Realizar Abordagens Domiciliares,  
No de Abordagens Domiciliares realizadas e no. 
de usuários atendidos  

159 159  

3.3 Realizar Entrevistas Domiciliares,  
No. de Entrevistas domiciliares realizadas e no. de 
usuários atendidos  

67 67  

3.4 Realizar Entrevista Social de Estudo de Caso,  
No. de Entrevistas Sociais de Estudo de Caso 
realizadas e no. de usuários atendidos  

47 47  

3.5 Realizar Entrevistas Sociais de Acompanhamento 
No. de Entrevistas Sociais de Acompanhamento 
realizadas e no. de usuários atendidos  

175 entrevitas 
realizadas 

525 usuários 
considerando 

grupo 
familiar 

 

3.6 Realizar Entrevistas de atendimento Espontâneo,  
No. de Entrevistas de atendimento Espontâneo no. 
de usuários atendidos   

0 0  

3.7 Realizar Atendimentos de denuncias,  
No. de Atendimentos de denuncias e no. de 
usuários atendidos  

84 84  

3.8 Realizar inclusões no PETI 
No. de inclusões no PETI realizadas e no. de 
usuários atendidos  

4 

20 
considerando 

o grupo 
familiar 

 

3.9 Realizar inclusões no Convivência e Cidadania,  
No. de inclusões no Convivência e Cidadania 
realizadas e no. de usuários atendidos em relação 
(%) ao total de demandatários diagnosticado. 

11 

50 
considerando 

o grupo 
familiar 

 

3.10 Realizar encaminhamentos para o PETI, 
No. de encaminhamentos realizados para o PETI e 
no. de usuários atendidos  

19 

95 usuários 
considerando 

o grupo 
familiar 

 

3.11 Realizar encaminhamentos para Documentação,  
No. de encaminhamentos realizados para 
Documentação e no. de usuários atendidos  

19 19  

3.12 Realizar encaminhamentos para o Poupa Tempo,  
No. de encaminhamentos para o Poupa Tempo 
realizados e no. de usuários atendidos  

5 5  

3.13 
Realizar encaminhamentos   para Cartório 
Eleitoral,  

No. de encaminhamentos  para Cartório Eleitoral 
realizados e no. de usuários atendidos  

2 2  

3.14 Realizar encaminhamentos  para Bolsa Família,  
No. de encaminhamentos para Bolsa Família 
realizadas e no. de usuários atendidos  

6 6  

3.15 
Realizar encaminhamentos  para Serviços 
Jurídicos,  

No. de encaminhamentos realizados para Serviços 
Jurídicos,  

5 5  

3.1 
Realizar encaminhamentos  para o Conselho 
Tutelar,  

No. de encaminhamentos para o Conselho Tutelar 
realizadas e no. de usuários atendidos   

20 

100 usuários 
considerando 

o grupo 
familiar 

 

3.12 Realizar encaminhamentos  para DDM, 32 para 
ONG’S, 

No. de encaminhamentos para DDM realizadas e 
no. de usuários atendidos  

3 3  

3.13 
Realizar encaminhamentos  Núcleos Comunitários, 

No. de encaminhamentos Núcleos Comunitários 
realizadas e no. de usuários atendidos  

05 
encaminhamentos 

5  

3.14 
Realizar encaminhamentos  para Centros 
Profissionalizantes, 

No. de encaminhamentos para Centros 
Profissionalizantes realizadas e no. de usuários 
atendidos  

06 
encaminhamentos 

6  

3.15 
Realizar encaminhamentos  para CRAISA,  

No. de encaminhamentos para CRAISA realizadas 
e no. de usuários atendidos  

06 
encaminhamentos 

6  

3.16 Realizar  Atendimento individual com 
adolescentes:  

No. de atendimentos individuais com adolescentes 
realizados e no. de usuários atendidos  

360 360  

3.17 Realizar  Visitas à exposições culturais: 06, Teatro 
e Cinema: 04, Passeios:  

No. de Visitas à exposições culturais realizadas e 
no. de usuários atendidos  

1 35  

3.18 Realizar  Grupos de Reflexão com os 
adolescentes:  

No. de Grupos de Reflexão com os adolescentes 
realizados e no. de usuários atendidos  

20 grupos 
90 

adolescentes
 

3.19 
Realizar  Atendimento individual com a família:  

No. de atendimentos individuais com a famílias 
realizados e no. de usuários atendidos   

200 atendimentos 73 familias  

3.20 
Realizar  Visitas domiciliares:  

No. de Visitas domiciliares realizadas e no. de 
usuários atendidos  

117 visitas 73 familias  

3.21 Realizar inserção de famílias na rede sócio 
Assistencial:  

No. de inserções de famílias na rede sócio 
Assistencial realizadas e no. de usuários atendidos 

73 73  

3.22 
Realizar  reuniões de pais  

No. de Reuniões de pais realizadas e no. de 
usuários atendidos   

16 73 usuários  

3.23 Realizar  encaminhamentos para cursos iniciação 
profissional:  

No. de Encaminhamentos para cursos iniciação 
profissional realizados e no. de usuários atendidos 

22 encaminhados 22  

3.24 
Realizar  inclusão no Programa Jovem.Com 

No. de Inclusões no Programa Jovem.Com 
realizadas e no. de usuários atendidos  

3 3  

3.25 Realizar  inserção de Adolescentes no Programa 
Ação Jovem:  

No. de inserções de adolescentes Programa Ação 
Jovem realizados e no. de usuários atendidos  

16 16  

3.26 Realizar  inserção de adolescentes no trabalho de 
Aprendiz 

No. de Inserções de adolescentes no trabalho de 
Aprendiz realizados e no. de usuários atendidos. 

3 3  
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ORGANIZAÇÕES NÃO 
GOVERNAMENTAIS 
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Programa/Serviço: ONG - CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 
 Público Alvo 

Crianças e adolescentes com direitos 
violados 

Área Programática 
Centro de defesa de crianças e 

adolescentes 
 Problema / Fenômeno Social Defesa de crianças e adolescentes 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Garantir a orientação e defesa jurídica e social das crianças e adolescentes, residentes no município de Campinas, 
com seus direitos violados. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Ajuizar ações no âmbito individual, coletivo ou difuso na defesa de crianças e adolescentes com seus direitos violados; 
Defender adolescentes autores de atos infracionais em complementação à Defensoria Pública; Defender juridicamente 
crianças e adolescentes violados em seus direitos; Orientar sócio-juridicamente crianças, adolescentes e suas famílias 
que tenham seus direitos violados; Responsabilizar, juridicamente, atores que violem os direitos das crianças e dos 
adolescentes; Atender a demanda encaminhada pelos programas de Proteção Social e Especial de Média e de Alta 
Complexidades. 

1.3 Resultados Esperados 
Promover o retorno sustentável à convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes inseridas no 
programa. 
Promover a constância das crianças e adolescentes na prática das orientações recebidas pelos profissionais do serviço 

1.4 Estratégias Metodológicas 
Realizar acolhimento e escuta para as crianças, adolescentes e seus familiares; Realizar ações de referenciamento e 
contra referenciamento dos casos; Realizar visitas e entrevistas domiciliares; Realizar acompanhamento de processos 
jurídicos nas Varas e apoiar jurídico e socialmente as crianças e adolescentes e seus grupos. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias  Monitoramento e avaliação do programa. 
 

2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Promover o retorno sustentável à convivência familiar e 
comunitária das crianças e adolescentes inseridas no 
programa. 

Nº de crianças e adolescentes inseridas no programa 212  

2.2 No. de famílias inseridas no programa 63  

2.3 
Promover a constância das crianças e adolescentes na prática 
das orientações recebidas pelos profissionais do serviço 

Nº de orientações realizadas 159  
2.4 Nº de encaminhamentos para alta complexidade 3  
2.5 Nº de encaminhamentos para a rede de serviços 144  

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Realizar acolhimento e escuta para as crianças, 
adolescentes e seus familiares; 

Nº de acolhimento, escuta e orientação realizada   204 212 

3.2 
Realizar ações de referenciamento e contra 
referenciamento dos casos 

No. de referenciamneto e contrareferanciamentos 
realizados e no. de usuários atendidos 

  144 212 

3.3 Realizar visitas e entrevistas domiciliares No. de visitas domiciliares realizadas   45   

3.4 
Realizar acompanhamento de processos jurídicos nas 
Varas e apoiar jurídico e socialmente as crianças e 
adolescentes e seus grupos 

No. de orientações jurídicas realizadas    75   
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Programa/Serviço: ONG - COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE ADOLESCENTE 
 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 
 Público Alvo 

Adolescentes dependentes 
substâncias psicoativas 

Área Programática 
Comunidade terapeutica para 

adolescentes 
 Problema / Fenômeno Social Dependência química 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Atender adolescentes dependentes de substâncias psicoativas que se encontram em situação de vulnerabilidade 
pessoal e social, viabilizando o tratamento da dependência. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Realizar o tratamento aos adolescentes em pequenos grupos, com atendimento psicossocial, oferecendo ambiente 
protegido, que forneça suporte tanto aos usuários quanto aos seus familiares; 

1.3 Resultados Esperados 
Promover o retorno sustentável à convivência familiar e comunitária dos adolescentes inseridos no programa; Promover 
a constância das crianças e adolescentes na prática das orientações recebidas pelos profissionais do serviço. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Realizar acolhimento e escuta para adolescentes e seus familiares; Realizar ações de referenciamento e contra 
referenciamento dos casos; Realizar visitas e entrevistas domiciliares; Realizar atendimento complementar em grupo; 
Realizar atendimento psicossocial individual; Realizar atendimento psicossocial de grupo; Realizar atividades 
recreativas, lúdicas e culturais; Realizar acolhimento e escuta para adolescentes e seus familiares. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias  Monitoramento e avaliação do programa. 
 

2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Promover o retorno sustentável à convivência familiar e 
comunitária dos adolescentes inseridos no programa. 

Nº de crianças e adolescentes inseridas no programa 40  
No. de famílias inseridas no programa 40  

2.2 
Promover a constância das crianças e adolescentes na prática 
das orientações recebidas pelos profissionais do serviço 

Nº de orientações realizadas 120  
Nº de encaminhamentos para média complexidade 18  
Nº de encaminhamentos para a rede de serviços 24  

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Realizar acolhimento e escuta para adolescentes e 
seus familiares 

Nº de acolhimento e escuta realizado. 24   

3.2 
Realizar ações de referenciamento e contra 
referenciamento dos casos 

No. de referenciamneto e contrareferanciamentos 
realizados. 

30   

3.3 Realizar visitas e entrevistas domiciliares No. de visitas domiciliares realizadas. 0   
3.4 Realizar atendimento complementar em grupo No. de atendimentos realizados. 6   
3.5 Realizar atendimento psicossocial individual Nº de atendimentos psicossociais realizados. 18   
3.6 Realizar atendimento psicossocial de grupo Nº de atendimentos realizados. 6   
3.7 Realizar atividades recreativas, lúdicas e culturais No. de atividades realizadas. 6   

3.8 
Realizar acolhimento e escuta para adolescentes e 
seus familiares 

Nº de acolhimento e escuta realizado. 24   
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Programa/Serviço: ONG - MEDIDAS SOCIOEDICATIVAS 
 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 
 Público Alvo Adolescentes 

Área Programática Prestação de medida socioeducativa  Problema / Fenômeno Social Cumprimento de medida 
1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Contribuir para o rompimento e ou diminuição da incidência de atos infracionais entre os adolescente no município de 
Campinas. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Desenvolvimento de ações de prevenção à reincidência do ato infracional; Elaborar, em conjunto com os adolescentes, 
projetos de vida que motivem a resignificação e a superação da experiência vivida, trabalho junto ao grupo familiar. 

1.3 Resultados Esperados 
Promover o retorno sustentável à convivência familiar e comunitária dos adolescentes inseridos no programa; Promover 
a constância de adolescentes na prática das orientações recebidas pelos profissionais do serviço; Promover o 
desenvolvimento do protagonismo infanto-juvenil. 

1.4 Estratégias Metodológicas 
Realizar acolhimento, escuta e orientação para adolescentes e seus familiares; Realizar ações de referenciamento e 
contra referenciamento dos casos; Realizar Visitas e entrevistas domiciliares; Realizar atendimento complementar em 
grupo; Realizar atendimento psicossocial individual; Realizar atendimento psicossocial de grupo. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias  Monitoramento e avaliação do programa 
 

2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Promover o retorno sustentável à convivência familiar e 
comunitária dos adolescentes inseridos no programa. 

Nº de adolescentes inseridas no programa  105  
No. de famílias inseridas no programa 103  

2.2 
Promover a constância de adolescentes na prática das 
orientações recebidas pelos profissionais do serviço 

Nº de adolescentes que responderam aos encaminhamentos 93  
Nº de adolescentes referenciados para a proteção especial 45  
Nº de adolescentes referenciados para a proteção básica 48  

2.3 Promover o desenvolvimento do protagonismo infanto-juvenil 
Nº de adolescentes com acesso à  cidadania, espaços de 
cultura, esporte e lazer. 

105  

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Realizar acolhimento, escuta e orientação para 
adolescentes e seus familiares 

Nº de acolhimento, escuta e orientação realizada 567   

3.2 
Realizar ações de referenciamento e contra 
referenciamento dos casos 

No. de referenciamneto e contrareferanciamentos 
realizados e no. de usuários atendidos 

93   

3.3 Realizar Visitas e entrevistas domiciliares 
No. de visitas e entrevistas realizadas e no. de 
famílias atendidas  

96   

3.4 Realizar atendimento complementar em grupo Nº de atendimentos realizados 201   
3.5 Realizar atendimento psicossocial individual Nº de atendimentos realizados 357   
3.6 Realizar atendimento psicossocial de grupo Nº de atendimentos realizados 45   
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Programa/Serviço: ONG - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO E REFERENCIAMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (ADULTO) 
 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 
 Público Alvo 

Pessoas em situação de Rua, adultos, 
residentes em Campinas. 

Área Programática 
Programa De Acolhimento E 
Referenciamento Para Pessoas Em 
Situação De Rua (Adulto)  

 Problema / Fenômeno Social 
Pessoas que se encontrem em 
vulnerabilidade pessoal e social 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Contribuir para o resgate da cidadania e reinserção sociofamiliar, no mercado de trabalho através de oficinas de geração 
de renda, de pessoas adultas e famílias,que se encontrem em situação de rua. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Oferta de atendimento no modelo psicossocial; Garantir acesso à alimentação, higienização, vestuário e convivência; 
Garantir espaço de escuta em ambiente protegido e eticamente orientado.  

1.3 Resultados Esperados 

Resignificação das experiências vividas frente ao contexto rua, visando à elaboração de um novo projeto de vida; 
Melhoria na qualidade de vida; Resgate dos vínculos familiares de pessoas em situação de rua, inclusive aqueles com 
transtorno mental; Acesso a benefícios previdenciários e sociais;  Desenvolvimento da participação social e do 
protagonismo; Análise diagnóstica da realidade situacional dos usuários e grupo familiar. 

1.4 Estratégias Metodológicas 
Alimentação, Higienização, vestuário e ações de convivência. Oficinas sócioeducativas, recreativas e lúdicas.Oficinas 
terapêuticas e de Geração de Renda. Atividades grupais de reflexão. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias   
 

2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Resignificação das experiências vividas frente ao contexto 
rua, visando à elaboração de um novo projeto de vida; 
Melhoria na qualidade de vida 

No. de usuários atendidos que resignificaram seus modelos 
relacionais.,qualificando suas condições de vida 

295  

2.2 
Resgate dos vínculos familiares de pessoas em situação de 
rua, inclusive aqueles com transtorno mental;  

No. de usuários atendidos que obtiveram o fortalecimento dos 
vínculos familiares. 

15  

2.3 Acesso a benefícios previdenciários e sociais;   
No. de usuários atendidos que obtiveram que acessaram os 
benefícios . 

233  

2.4 Desenvolvimento da participação social e do protagonismo; 
No. de usuários que desenvolveram a participação e o 
protagonismo. 

45  

2.5 
Análise diagnóstica da realidade situacional dos usuários e 
grupo familiar. 

No. de usuários e grupo familiar  que obtiveram sua situação 
diagnosticada. 

210  

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Espaço de escuta, acolhimento, higienização, 
alimentação, vestuário e convivência; 

No. de usuários atendidos que obtiveram um 
espaço de acolhimento. 

 295  

3.2 Contatos com Familiares No. de c0ntatos com familiares realizados. 94    
3.3 Entrevistas Individuais  No. de entrevistas realizadas 250    

3.4 
Grupos sócio educativos, reflexivos, de lazer, 
operativos, entre outros; 

No. de atividades grupais realizadas. 200    

3.5 Oficinas socioeducativas e de geração de renda; No. De oficinas realizadas. 490    

3.6 Inclusão no Mercado de Trabalho. 
No. de usuários que foram inclusos no mercado de 
trabalho. 

 22  

3.7 
Referenciamento e contra referenciamento rede 
sócioassistencial. 

No. de referenciamentos realizados. 120    

3.8 Acesso a rede de saúde No. de usuários que acessaram a rede.   180  
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Programa/Serviço: ONG - PROGRAMA DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 
 Público Alvo Pessoas Com Deficiência 

Área Programática 
Serviço de Atenção à Pessoas Com 

Deficiência 
 Problema / Fenômeno Social  

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários das pessoas com deficiência e seu grupo 
familiar, promovendo a inclusão nos serviços socioassistenciais e acesso aos benefícios assistenciais e 
previdenciários. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Garantir o acesso às políticas públicas e aos serviços, programas, projetos e benefícios da política de assistencial 
social. 

1.3 Resultados Esperados  

1.4 Estratégias Metodológicas 

Oferta de espaços de convivência, por meio de atividade socioeducativas, culturais, lúdicas, recreativas, de lazer, 
esportivas e tecnológicas, garantindo acessibilidade com ênfase na matricialidade sociofamiliar; Valorizar a experiência 
de vida e potencialidades para o exercício da autonomia e independência; Inclusão e o acompanhamento no BPC; 
Inclusão e  acompanhamento das pessoas com deficiência na rede de ensino formal; Acesso a cursos de formação e 
qualificação profissional; Inclusão e  acompanhamento no mercado de trabalho 
Fortalecimento do vínculo grupal e comunitário; Habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

Acolhimento, orientação e encaminhamentos das pessoas com deficiência e seu grupo familiar; Encaminhamento 
monitorado  do grupo familiar para programas da Proteção Social; Grupos socioeducativos temáticos; Oficinas de 
geração de renda; Visitas e entrevistas domiciliares; Encaminhamentos à rede socioassistencial dos municípios de 
origem dos usuários; Atividades de vida diária para a pessoa com deficiência; Atividades de inclusão digital para a 
pessoa com deficiência; Atendimento psicossocial aos usuários e famílias. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 

Oferta de espaços de convivência, por meio de atividade 
socioeducativas, culturais, lúdicas, recreativas, de lazer, 
esportivas e tecnológicas, garantindo acessibilidade com 
ênfase na matricialidade sociofamiliar; 

No. de usuários atendidos  2592  

Nº de famílias atendidas 2408  

2.2 Inclusão e o acompanhamento no BPC 

No. de usuários atendidos encaminhados para acessarem o 
BPC 

119  

No. de usuários atendidos encaminhados que acessaram o 
BPC 

88  

No. de usuários atendidos que recebem o BPC 392  

2.3 
Inclusão e  acompanhamento das pessoas com deficiência na 
rede de ensino formal 

No. de usuários que acessaram o ensino formal 802  

2.4 Inclusão e  acompanhamento no mercado de trabalho 
No. de usuários incluídos e acompanhados no mercado de 
trabalho 

246  

2.5 Habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência. No. de usuários atendidos  2592  
 

3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
 

Acolhimento, orientação e encaminhamentos das 
pessoas com deficiência e seu grupo familiar  

No. de usuários acolhidos de Campinas   2.592  
No. de famílias atendidas  de Campinas   2.408  
No. de usuários acolhidos de outros municípios   307  
No. de famílias atendidas  de outros municípois   306  

3.2 
Encaminhamento monitorado  do grupo familiar para 
programas da Proteção Social 

No. de usuários e famílias encaminhadas para 
programas da PSB 

  704  

No. de usuários e famílias encaminhadas para 
programas da PSE média complexidade 

  347  

No. de usuários e famílias encaminhadas para 
programas da PSE alta complexidade 

  9  

3.3 Oficinas de geração de renda  

No. de usuários incluídos em oficina de geração de 
renda 

  66  

No. de famílias incluídos em oficina de geração de 
renda 

  134  

3.4 Visitas e entrevistas domiciliares 
No. de visitas domiciliares realizadas   191  
No. de famílias entrevistas realizadas   237  

3.5 
Encaminhamentos à rede socioassistencial dos 
municípios de origem dos usuários;  

No. de encaminhamentos realizados 255    

3.6 Atendimento psicossocial aos usuários e famílias. 
No. de atendimentos realizados 2.118    
Nº de usuários atendidos 1.453    
Nº de famílias atendidos 1.277    
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Programa/Serviço: ONG - PROGRAMA DE ATENÇÃO E APOIO A ADOLESCENTE GRÁVIDA 
 

Nível Protetivo 
 Proteção Social Especial de Média 
Complexidade 

 Público Alvo  Adolescentes grávidas 

Área Programática 
Atenção e Apoio À Adolescente 
Grávida 

 Problema / Fenômeno Social Gravidez precoce 

1. DIRETRIZES 
1.1 Missão Contribuir no acompanhamento sócio familiar de modo a diminuir a reincidência da gravidez na adolescência. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

a.Trabalho com foco em todo o grupo familiar, atendimento psicossocial estreito e sistemático, articulação com o 
sistema de garantia de direito, b.participação nas reuniões de comissões do CMAS e CMDCA; c.Acompanhamento 
estreito e sistemático das famílias; d.Acompanhamento psicossocial a todo grupo familiar; e.Garantia da participação 
dos usuários na execução e avaliação das ações; f.Oferta de espaço de acolhimento e escuta para o autor de violência 
sexual de forma intersetorial e articulada com o Poder Judiciário. 

1.3 Resultados Esperados 

a.Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; b.Assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes 
enquanto pessoas em condição peculiar de desenvolvimento; c. Fortalecimento das famílias e do desempenho de sua 
função protetiva; e.Referência e contra-referência das famílias junto à rede de serviços sócio-assistenciais e demais 
políticas setoriais;  f.Melhoria da qualidade de vida do grupo familiar; g.Inclusão das adolescentes e famílias na rede de 
ensino formal; h.Inclusão e articulação para inserção das famílias nos programas de transferência e geração de renda, 
quando necessário.             

1.4 Estratégias Metodológicas 

a.Oferta de espaço de acolhimento e escuta das crianças, adolescentes e suas famílias; c.Acompanhamento 
sistemático às famílias através da elaboração de um Plano de Atendimento Familiar para re-significar as experiências 
vividas; d.Atividades lúdicas nos atendimentos às adolescentes; e.Visita e entrevista domiciliar, atendimento individual e 
ao grupo familiar, atendimento psicossocial; acompanhamento escolar; f.Articular e/ou incluir as famílias em programas 
e serviços; g.Articular a rede intersetorial para os atendimentos em rede; h.Participar em reuniões intersetoriais e com o 
Sistema de Garantia de Direitos; i.Realizar reuniões de equipe e discussão de casos.     

1.5. Atividades Meio Prioritárias 
a.monitoramento e avaliação do programa; b.participação nas reuniões de CMDCA e CMAS; c.participação em eventos 
e reuniões com temas pertinentes ao desenvolvimento do trabalho; d.fortalecer ações intersetoriais e articuladas com o 
Sistema de Garantia de Direitos no atendimento às famílias; 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Garantir acesso à segurança de acolhida às adolescentes 
gestantes e suas famílias. 

No. de adolescentes e famílias inseridas no programa. 40 40 
Nº de famílias que permanecem no programa por até 1 ano  20 
Nº de famílias que permanecem no programa por até 6 
meses 

 20 

Nº de adolescentes e famílias que voltaram ao programa 
após terem sido desligadas. 

 00 

2.2 
Promover a motivação das famílias para adesão no 
programa. 

Nº de adolescentes e famílias que aderiram ao programa. 40 40 

2.3 
Promover ampliação do universo informacional das famílias 
sobre a gravidez precoce, com vista ao seu posicionamento e 
adesão ao programa. 

Nº de adolescentes e famílias que tiveram seu universo 
informacional sobre a gravidez ampliada. 

40 40 

2.4 
Promover a constância das famílias na prática das 
orientações recebidas pelos técnicos do serviço. 

Nº de adolescentes e famílias que responderam aos 
encaminhamentos. 

40  40 

2.5 
Promover acesso das famílias à programas e serviços da rede 
socioassistencial. 

 Nº de adolescentes e famílias que foram incluídas em 
programas e serviços da rede socioassistencial. 

40 40 

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Realizar acolhimento, escuta, orientação individual, 
psicossocial individual e em grupo 

No. de acolhimentos (escuta, orientação individual, 
psicossocial individual e em grupo) realizados e no. de 
adolescentes e famílias atendidas. 

108 40 40 

3.2 Realizar atendimentos psicossociais individuais 
Nº de atendimentos psicossociais individuais 
realizados e no. de adolescentes e famílias atendidas. 

132 40 40  

3.3 Realizar atendimentos psicossociais de grupo 
Nº de atendimentos psicossociais de grupo realizados 
e no. de adolescentes e famílias atendidas. 

240 40 40  

3.6 Realizar visitas e entrevistas domiciliares 
Nº de visitas e entrevistas domiciliares realizadas e no. 
de adolescentes e famílias atendidas. 

120 40 40  

3.7 Realizar acompanhamento escolar 
Nº de acompanhamento escolar realizado e no. de 
adolescentes e famílias atendidas. 

 40 40 

3.8 
Realizar atividades lúdicas nos atendimentos às 
adolescentes 

Nº de atividades lúdicas nos atendimentos e no. de 
adolescentes e famílias atendidas. 

216 40 40 
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Programa/Serviço: ONG - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À EXPLORACAO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES 
 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 
 Público Alvo Crianças e adolescentes 

Área Programática 
Enfrentamento a Exploração Sexual e 

Comercial 
 Problema / Fenômeno Social 

Exploração Sexual Comercial de 
Crianças e adolescentes 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Contribuir para a redução do número de crianças e adolescentes em situação de ESCCA, garantindo-lhes o 
cumprimento de seus direitos fundamentais, propiciando o rompimento da situação de ESCCA. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

 

1.3 Resultados Esperados 

Promover o retorno sustentável à convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes inseridas no 
programa; Inclusão de crianças e adolescentes em situação de exploração sexual comercial no ensino formal; Inclusão 
de adolescentes e jovens em programas de formação para o trabalho; Promover a constância das crianças e 
adolescentes na prática das orientações recebidas pelos profissionais do serviço; Promover o desenvolvimento do 
protagonismo infanto-juvenil; Promover ações de responsabilização para os autores de ESCCA; 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Identificar e estabelecer vínculos com crianças, adolescentes e jovens em situação de ESCCA e com seus familiares; 
Acompanhar o grupo familiar de forma estreita e sistemática; Fomentar o protagonismo infanto-juvenil na execução e 
avaliação de algumas etapas do programa; Promover a participação sistemática das equipes e dos usuários nos 
espaços de controle social; Desenvolver ações de prevenção à ocorrência do fenômeno, principalmente nas áreas de 
maior incidência e vulnerabilidade; Trabalhar as conseqüências da situação de ESCCA na vida das crianças, 
adolescentes, familiares e comunidade; Desenvolver as ações de forma articulada, com características de trabalho 
inter-setorial e inter-institucional; 

1.5. Atividades Meio Prioritárias  Gestão, monitoramento e avaliação do programa. 
 

2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Promover o retorno sustentável à convivência familiar e 
comunitária das crianças e adolescentes inseridas no 
programa. 

Nº de crianças e adolescentes inseridas no programa que 
retornaram a convivência familiar 

34  

Nº de crianças e adolescentes que voltaram ao programa 
após terem sido desligadas 

0  

No. de famílias inseridas no programa 220  

2.2 
Inclusão de crianças e adolescentes em situação de 
exploração sexual comercial no ensino formal; 

Nº de crianças e adolescentes incluídos na rede de ensino 10  

2.3 
Inclusão de adolescentes e jovens em programas de formação 
para o trabalho; 

Nº de crianças e adolescentes incluídos em programas de 
formação para o trabalho 

5  

2.5 
Promover a constância das crianças e adolescentes na prática 
das orientações recebidas pelos profissionais do serviço 

Nº de crianças e adolescentes que responderam aos 
encaminhamentos 

200  

Nº de crianças e adolescentes em situação de exploração 
sexual comercial inclusos na rede de atendimento sócio 
terapêutico (saúde) 

50  

Nº de crianças e adolescentes abrigados em espaços 
especializados para a proteção, após esgotarem-se todas as 
medidas de proteção anteriores; 

20  

2.6 Promover o desenvolvimento do protagonismo infanto-juvenil; 
Nº de crianças e adolescentes com acesso à  cidadania, 
espaços de cultura, esporte e lazer. 

250  

2.7 
Promover ações de responsabilização para os autores de 
ESCCA; 

Nº de ações de responsabilização realizadas 5  

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Realizar acolhimento, escuta e orientação para as 
crianças, adolescentes e seus familiares; 

Nº de acolhimento, escuta e orientação realizada 10.174 365  

3.2 
Realizar reuniões sistemáticas com o gestor e equipes 
técnicas para a organização de fluxo e procedimentos 
de casos e situações; 

No. de reuniões realizadas e no. de serviços 
participantes 

48 14  

3.3 
Realizar planos de atendimentos individuais em 
conjunto com usuários 

No. de planos realizados e nº de usuários atendidos 365 365  

3.4 
Realizar mapeamento dos principais pontos de 
ocorrência do fenômeno e proceder à identificação 
das crianças e adolescentes 

No. de locais identificados 131    

3.5 Realizar oficinas sócio educativas e de arte educação 
No. de oficinas realizadas e no. de usuários 
participantes 

761 3.315  

3.6 
Realizar ações de referenciamento e contra 
referenciamento dos casos 

No. de referenciamneto e contrareferanciamentos 
realizados e no. de usuários atendidos 

50 50  

3.7 Realizar Visitas e entrevistas domiciliares 
No. de visitas e entrevistas realizadas e no. de 
famílias atendidas  

632 220  

3.8 
Realizar passeios, atividades lúdicas, culturais e de 
esporte 

No. de ações realizadas e no. de usuários 
participantes 

14 126  

3.9 Realizar ações de abordagem em espaços abertos 
No. de abordagens em meio aberto realizadas e no. 
de usuários participantes 

853 120  
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Programa/Serviço: ONG - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À SITUAÇÃO DE RUA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 
 Público Alvo 

Crianças e adolescentes em situação 
de rua. 

Área Programática 
Enfrentamento a situação de rua de 

crianças e adolescentes 
 Problema / Fenômeno Social situação de rua 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Contribuir no rompimento da situação de rua vivenciada por crianças e adolescentes, através da melhoria da qualidade 
de vida e exercício pleno da cidadania. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Identificar e estabelecer vínculos com crianças e adolescentes em situação de rua e seus familiares; Priorizar o 
atendimento nos territórios de maior incidência de crianças e adolescentes em situação de rua, conforme indicativo 
deste fenômeno; Acompanhar o grupo familiar de forma estreita e sistemática; Propiciar espaços de participação 
popular nas várias etapas do trabalho; Fomentar o protagonismo infanto-juvenil na execução e avaliação de algumas 
etapas do programa; Promover a participação sistemática das equipes e dos usuários nos espaços de controle social; 
Desenvolver ações de prevenção à ocorrência do fenômeno, principalmente nas áreas de maior incidência; Trabalhar 
as conseqüências da situação de rua na vida das crianças, adolescentes, familiares e comunidade; 

1.3 Resultados Esperados 
Promover o retorno sustentável à convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes inseridas no 
programa; Promover a constância das crianças e adolescentes na prática das orientações recebidas pelos profissionais 
do serviço; Promover o desenvolvimento do protagonismo infanto-juvenil; Promover a vida das crianças e adolescentes 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Realizar acolhimento, escuta e orientação para as crianças, adolescentes e seus familiares; Realizar atendimentos 
individuais com usuários; Realizar reuniões de gestão e nº de serviços participantes; Realizar mapeamento dos 
principais pontos de ocorrência do fenômeno e proceder à identificação das crianças e adolescentes; Realizar oficinas 
sócio educativas e de arte educação; Realizar ações de referenciamento e contra referenciamento dos casos; Realizar 
Visitas e entrevistas domiciliares; Realizar visitas a adolescentes intitucionalizados; Realizar atendimentos junto ao 
grupo familiar; Realizar passeios, atividades lúdicas, culturais e de esporte; Realizar ações de abordagem em espaços 
abertos; Realizar orientação sócio-jurídico a crianças, adolescentes e seus familiares; Realizar Capacitação / 
supervisão. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias  Gestão, monitoramento e avaliação do programa. 
 

2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Promover o retorno sustentável à convivência familiar e 
comunitária das crianças e adolescentes inseridas no 
programa. 

Nº de crianças e adolescentes inseridas no programa 157   
Nº de crianças e adolescentes que voltaram ao programa 
após terem sido desligadas 

0   

No. de famílias inseridas no programa 31   
Nº de crianças e adolescentes que retornaram ao convívio 
familiar 

8   

2.2 
Promover a constância das crianças e adolescentes na prática 
das orientações recebidas pelos profissionais do serviço 

Nº de crianças e adolescentes em situação de rua inclusos 
na rede de atendimento sócio terapêutico (saúde) 

20   

Nº de crianças e adolescentes abrigados em espaços 
especializados para a proteção, após esgotarem-se todas as 
medidas de proteção anteriores; 

19   

Nº de adolescentes em privação de liberdade – 
UIP/Fundação Casa 

47   

2.3 Promover o desenvolvimento do protagonismo infanto-juvenil; 
No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado. 

124   

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Realizar acolhimento, escuta e orientação para as 
crianças, adolescentes e seus familiares; 

Nº de acolhimento, escuta e orientação realizada 296 157  

3.2 Realizar atendimentos individuais com usuários 
No. de atendimentos realizados e nº de usuários 
atendidos 

13 13  

3.3 
Realizar reuniões de gestão e nº de serviços 
participantes 

No. de reuniões realizadas e no. de entidades 
participantes 

39 15  

3.4 
Realizar mapeamento dos principais pontos de 
ocorrência do fenômeno e proceder à identificação 
das crianças e adolescentes 

No. de locais identificados 200    

3.5 Realizar oficinas sócio educativas e de arte educação 
No. de oficinas realizadas e no. de usuários 
participantes 

733    

3.6 
Realizar ações de referenciamento e contra 
referenciamento dos casos 

No. de referenciamneto e contrareferanciamentos 
realizados e no. de usuários atendidos 

408 50  

3.7 Realizar Visitas e entrevistas domiciliares 
No. de visitas e entrevistas realizadas e no. de 
famílias atendidas  

32    

3.8 Realizar visitas a adolescentes intitucionalizados Nº de visitas realizadas 57    
3.9 Realizar atendimentos junto ao grupo familiar Nº de atendimentos realizados 53    

3.10 
Realizar passeios, atividades lúdicas, culturais e de 
esporte 

No. de ações realizadas e no. de usuários 
participantes 

28 124  

3.11 Realizar ações de abordagem em espaços abertos 
No. de abordagens em meio aberto realizadas e no. 
de usuários participantes 

1.682    

3.12 
Realizar orientação sócio-jurídico a crianças, 
adolescentes e seus familiares. 

No. de orientações realizadas e no. de usuários 
atendidos (% em relação à demanda no território) 

44    

3.13 Realizar Capacitação / supervisão Nº de capacitações/supervisões realizadas 27    
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Programa/Serviço: ONG - PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO-FAMILIAR 
 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 
 Público Alvo 

Grupo Familiar dos egressos do 
sistema penitenciário e das mulheres 

que se encontram em situação de 
prostituição e exclusão social  

Área Programática 
Programa De Orientação E Apoio 

Sócio Familiar 
 Problema / Fenômeno Social 

Famílias em situação de 
vulnerabilidade e exclusão social 

1. DIRETRIZES 
1.1 Missão Contribuir para assegurar qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção familiar, social e comunitária. 
1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Garantir acompanhamento psicossocial sistemático, individual e grupal a indivíduos e famílias, de egressos do sistema 
penitenciário e de mulheres que se encontram em situação de prostituição e de exclusão social. 

1.3 Resultados Esperados 

Resignificação dos modelos relacionais do grupo familiar, visando a melhoria na convivência intra familiar e no convívio 
social; Fortalecimento e preservação dos vínculos familiares e comunitários; Acesso a benefícios sociais, à rede 
socioassistencial e às demais políticas sociais e setoriais; Estimular o desenvolvimento das habilidades e competências 
com perspectiva de reconhecimento do mundo do trabalho; Referenciamento e contra-referenciamento para 
qualificação profissional e programas de trabalho e emprego; Atendimento e orientação aos casos de violação de 
direitos; Referenciamento e contra-referenciamento a abrigamento especializado em espaço de proteção, quando 
necessário. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Atendimentos individuais ,psicossocial e jurídico de forma individual e grupal aos usuários e ao grupo familiar; Visitas e 
entrevistas domiciliares; Oficinas sócioeducativas, recreativas , lúdicas e culturais desenvolvidas intena e 
externamente; Referenciamento e contra referenciamento dos usuários e do grupo familiar á rede sócioassistencial e 
demais políticas setoriais; Proporcionar um espaço de escuta , orientação e acompanhamento ao grupo familiar. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias   
 

2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Resignificação dos modelos relacionais do grupo familiar, 
visando a melhoria na convivência intra familiar e no convívio 
social; 

No. de usuários atendidos que resignificaram seus modelos 
relacionais. 

94  

2.2 
Fortalecimento e preservação dos vínculos familiares e 
comunitários; 

No. de usuários atendidos que obtiveram o fortalecimento 
dos vínculos familiares. 

38  

2.3 
Acesso a benefícios sociais, à rede socioassistencial e às 
demais políticas sociais e setoriais;  

No. de usuários atendidos que obtiveram que acessaram a 
rede. 

45  

2.4 
Estimular o desenvolvimento das habilidades e competências 
com perspectiva de reconhecimento do mundo do trabalho; 

No. de usuários atendidos que obtiveram o reconhecimento 
ao mundo do trabalho. 

8  

2.5 
Referenciamento e contra-referenciamento para qualificação 
profissional e programas de trabalho e emprego; 

No. de usuários atendidos que obtiveram o benefício 
planejado. 

8  

2.6 Atendimento e orientação aos casos de violação de direitos;  
No. de usuários atendidos que obtiveram orientação á 
violação de direitos. 

153  

2.7 
Referenciamento e contra-referenciamento a abrigamento 
especializado em espaço de proteção, quando necessário. 

No. de usuários atendidos que obtiveram foram abrigados 
em espaços de proteção. 

1  

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Oferta de espaço de acolhimento, escuta, orientação e 
acompanhamento ao grupo familiar;  

No. de usuários e grupo familiar atendidos. 264   

3.2 
Atendimento individual e grupal, pela equipe 
psicossocial ao grupo familiar;  

No. de usuários e grupo familiar atendidos. 79   

3.3 Acesso á Saúde No. de usuários que acessaram á rede de saude. 3   
3.4 Visitas e entrevistas domiciliares;  No. De visitas e entrevistas domiciliares realizada. 210   

3.5 
Oficinas socioeducativas, recreativas, lúdicas e 
culturais, desenvolvidos internamente e externamente; 

No. de oficinas  realizadas 41   

3.6 
Referenciamento e contra-referenciamento das 
famílias à rede de proteção básica, e/ou, proteção 
especial e demais políticas setoriais. 

No. de referenciamentos realizados. 60   

3.7 Acesso aos Benefícios Previdenciários e Sociais. 
No. de usuários que acessaram os beneficios 
mencionados. 

27   
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Programa/Serviço: ONG - PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - LIBERDADE ASSISTIDA 
 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 
 Público Alvo 

Adolescentes em cumprimento de 
medida 

Área Programática 
Medida socioeducativa de liberdade 

assistida 
 Problema / Fenômeno Social 

Adolescentes em cumprimento de 
medida 

1. DIRETRIZES 
1.1 Missão Contribuir para o rompimento do ato infracional do adolescente no município de Campinas 
1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Desenvolvimento de ações de prevenção à reincidência do ato infracional; Elaborar, em conjunto com os adolescentes, 
projetos de vida que motivem a resignificação e a superação da experiência vivida, trabalho junto ao grupo familiar. 

1.3 Resultados Esperados 
Promover o retorno sustentável à convivência familiar e comunitária dos adolescentes inseridos no programa; Inclusão 
do grupo familiar no ensino formal; Promover a constância de adolescentes na prática das orientações recebidas pelos 
profissionais do serviço. 

1.4 Estratégias Metodológicas 
Realizar acolhimento, escuta e orientação para adolescentes e seus familiares; Realizar ações de referenciamento e 
contra referenciamento dos casos; Realizar Visitas e entrevistas domiciliares; Realizar atendimento complementar em 
grupo; Realizar atendimento psicossocial individual; Realizar atendimento psicossocial de grupo. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias Monitoramento e avaliação do programa 
 

2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Promover o retorno sustentável à convivência familiar e 
comunitária dos adolescentes inseridos no programa. 

Nº de adolescentes inseridas no programa  325  
No. de famílias inseridas no programa 325  

2.2 Inclusão do grupo familiar no ensino formal Nº de famílias inclusas na rede de ensino 30  

2.3 
Promover a constância de adolescentes na prática das 
orientações recebidas pelos profissionais do serviço 

Nº de adolescentes que responderam aos encaminhamentos 210  
Nº de adolescentes referenciados para a proteção media 
complexidade 

150  

Nº de adolescentes referenciados para a proteção alta 
complexidade 

80  

Nº de adolescentes referenciados para a proteção básica 200  
 

3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) 

No. de 
Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Realizar acolhimento, escuta e orientação para 
adolescentes e seus familiares 

Nº de acolhimentos, escutas e orientações realizadas 960   

3.2 
Realizar ações de referenciamento e contra 
referenciamento dos casos 

No. de referenciamneto e contrareferanciamentos 
realizados e no. de usuários atendidos 

210   

3.3 Realizar Visitas e entrevistas domiciliares 
No. de visitas e entrevistas realizadas e no. de 
famílias atendidas  

84   

3.4 Realizar atendimento complementar em grupo Nº de atendimentos realizados 780   
3.5 Realizar atendimento psicossocial individual Nº de atendimentos realizados 120   
3.6 Realizar atendimento psicossocial de grupo Nº de atendimentos realizados 60   
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Programa/Serviço: ONG - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Média 
Complexidade 

 Público Alvo Crianças e adolescentes. 

Área Programática   Problema / Fenômeno Social Violência doméstica. 
1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Contribuir para a diminuição da incidência de violência doméstica contra crianças e adolescentes, e seus familiares, 
realizando acompanhamento sóciofamiliar através do atendimento psicossocial. 
 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

a.Trabalho com foco em todo o grupo familiar, atendimento psiciossocial estreito e sistemático, articulação com o sistema 
de garantia de direito, b.participação nas reuniões de gestão e comissões do CMAS e CMDCA; c.Acompanhamento 
estreito e sistemático das famílias; d.Acompanhamento psicossocial a todo grupo familiar; e.Garantia da participação dos 
usuários na execução e avaliação das ações; f.Oferta de espaço de acolhimento e escuta para o autor de violência sexual 
de forma intersetorial e articulada com o Poder Judiciário. 

1.3 Resultados Esperados 

Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e o rompimento do ciclo da violência; Assegurar os direitos das 
crianças e dos adolescentes enquanto pessoas em condição peculiar de desenvolvimento; Interromper os agravos da 
VDCCA; Fortalecimento das famílias e do desempenho de sua função protetiva; Referência e contra-referência das 
famílias junto à rede de serviços sócio-assistenciais e demais políticas setoriais;  Melhoria da qualidade de vida do grupo 
familiar; Inclusão das crianças, adolescentes e famílias na rede de ensino formal; h.Inclusão e articulação para inserção 
das famílias nos programas de transferência e geração de renda, quando necessário.             

1.4 Estratégias Metodológicas 

Proceder a notificação SISNOV/CT em todos os casos de VDCCA identificados durante a intervenção socioassistencial; 
Oferta de espaço de acolhimento e escuta das crianças, adolescentes e suas famílias; Acompanhamento sistemático às 
famílias através da elaboração de um Plano de Atendimento Familiar para re-significar as experiências vividas; Atividades 
lúdicas nos atendimentos às crianças e adolescentes; Utilizar-se de instrumentais técnicos para compreensão da VDCCA 
e a dinâmica familiar; Visita e entrevista domiciliar, atendimento individual e ao grupo familiar, atendimento psicossocial; 
acompanhamento escolar; Articular e/ou incluir as famílias em programas e serviços; Articular a rede intersetorial para os 
atendimentos em rede; Participar em reuniões intersetoriais e com o Sistema de Garantia de Direitos; Efetivar a 
notificação dos casos; Realizar reuniões de equipe e discussão de casos.     

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

Gestão, monitoramento e avaliação do programa; Formação continuada das equipes na temática da VDCCA e trabalho 
com famílias e outros temas pertinentes; Participação nas reuniões de gestão, comissão combate à VDCCA/CMDCA, GT 
Família/CMAS; Participação em eventos e reuniões com temas pertinentes ao desenvolvimento do trabalho; Fortalecer 
ações intersetoriais e articuladas com o Sistema de Garantia de Direitos no atendimento às famílias; 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) No. de 

Usuários 
No. de Famílias 

2.1 
Garantir acesso à segurança de acolhida às crianças e 
adolescentes vítimas de violência doméstica e suas 
famílias. 

No. de crianças e adolescentes e famílias inseridas no 
programa. 

___ 97 

Nº de crianças menores de 6 anos que estão no 
programa 

245 ___ 

Nº de crianças entre 7 e 12 anos que estão no programa 430 _____ 
Nº de adolescentes que estão no programa 283 ____ 
Nº de famílias que permanecem no programa por até 1 
ano 

823 179 

Nº de famílias que permanecem no programa de 1 a 3 
anos ou mais 

____ 225 

Nº de famílias que permanecem no programa a mais de 
03 anos. 

2 2 

2.2 
Promover o rompimento sustentável do ciclo de 
violência em famílias inseridas no programa. 
  

Nº de crianças e adolescentes e famílias inseridas no 
programa que romperam o ciclo de violência. 

____  61 

Nº de crianças e adolescentes e famílias que voltaram ao 
programa após terem sido desligadas. 

____  01 

2.3 
Promover a motivação das famílias para adesão no 
programa. 

Nº crianças e adolescentes e famílias que aderiram ao 
programa. 

____  483 

2.4 
Promover ampliação do universo informacional das 
famílias sobre o fenômeno da violência doméstica, com 
vista ao seu posicionamento e adesão ao programa. 

Nº crianças e adolescentes e famílias que tiveram seu 
universo informacional sobre o fenômeno da violência 
doméstica ampliado. 

____ ____ 

2.5 
Promover a constância das famílias na prática das 
orientações recebidas pelos técnicos do serviço. 

Nº de crianças e adolescentes e famílias que 
responderam aos encaminhamentos. 

 1456 
encaminha

mentos 
483 

2.6 
Promover acesso das famílias à programas e serviços da 
rede socioassistencial. 

 Nº de crianças e adolescentes e famílias que foram 
incluídas em programas e serviços da rede 
socioassistencial. 

261 (PB) 
38 (PEA) 

492 
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de 

Ações 
No. de 

Usuários 
No. de Famílias 

3.1 
Realizar acolhimento, escuta, orientação individual, 
psicossocial individual e em grupo. 

No. de acolhimentos (escuta, orientação individual, 
psicossocial individual e em grupo) realizados e no. 
de crianças e adolescentes e famílias atendidas. 

533  _____ 492 

3.2 Realizar atendimentos psicossociais individuais. 
Nº de atendimentos psicossociais individuais 
realizados e no. de crianças e adolescentes e 
famílias atendidas. 

1652 _____ 492  

3.3 Realizar atendimentos psicossociais de grupo. 
Nº de atendimentos psicossociais de grupo 
realizados e no. de crianças e adolescentes e 
famílias atendidas. 

908 39 492   

3.4 Realizar Atendimentos psicológicos. 
Atendimentos psicológicos realizados e no. de 
crianças e adolescentes e famílias atendidas. 

2430 39 492  

3.5 Realizar atendimentos Sociais. 
Nº de atendimentos Sociais realizados e no. de 
crianças e adolescentes e famílias atendidas. 

1764 39 492   

3.6 Realizar visitas e entrevistas domiciliares. 
Nº de visitas e entrevistas domiciliares realizadas e 
no. de crianças e adolescentes e famílias 
atendidas. 

1275 39 492   

3.7 Realizar acompanhamento escolar. 
Nº de acompanhamento escolar realizado e no. de 
crianças e adolescentes e famílias atendidas. 

 ___ 787 492  

3.8 
Realizar atividades lúdicas nos atendimentos às 
crianças e adolescentes. 

Nº de atividades lúdicas nos atendimentos e no. de 
crianças e adolescentes e famílias atendidas. 

2430 ____ 492  

3.9 Realizar notificação. 
Nº de notificação realizada SIS NOV e no. de 
crianças e adolescentes e famílias atendidas. 

175 1038 492  
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PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA 

COMPLEXIDADE 
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Programa/Serviço: OG - ABRIGO 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 
 Público Alvo Crianças e adolescentes  

Área Programática 
Programa De Acolhimento 

Institucional E Acolhimento Familiar 
Para Criança E Adolescente 

 Problema / Fenômeno Social Situação de risco pessoal e social 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Garantir os meios para que todas as crianças e adolescentes com a medida de proteção de abrigamento tenham 
restabelecidos seus direitos, o desenvolvimento de suas potencialidades e a conquista de maior grau de independência 
individual e social, na perspectiva da garantia do direito a convivência familiar e comunitária. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Atender a doutrina da proteção integral, do caráter da excepcionalidade e transitoriedade da medida de proteção de 
abrigamento, das peculiaridades do segredo de justiça e da garantia do direito à convivência familiar e comunitária. 

1.3 Resultados Esperados 

Garantir o acesso ao ensino formal; Garantir o acesso à documentação civil; Garantir o acesso à saúde; Fortalecimento 
dos vínculos familiares e da rede significativa; Reinserção da criança ao convívio familiar e comunitário; Convivência 
entre irmãos em grupos; Inserção da família na rede de proteção social; Inserção da família em programas de 
transferência de renda. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Atividades realizadas para fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários :Visitas de familiares ao abrigo, espaço 
de reflexão com familiares, articulação com rede de proteção da comunidade, entrevistas com todos os membros da 
família, encaminhamento de familiares para atendimentos terapêuticos disponíveis, entrevistas para esclarecimento 
sobre responsabilidade familiar no atendimento as crianças, reuniões de esclarecimento e reflexão com grupos de 
crianças maiores.  � Conversas em grupos ( pais/familiares),familiares/abrigados), Participação em festas no abrigo.  • 
Entrevistas domiciliares; Entrevistas individuais; Visitas semanais dos pais e familiares aos filhos abrigados; 
Encaminhamentos aos recursos sociais e terapêuticos disponíveis na comunidade, sejam eles públicos ou privados. 
Avaliação social e psicológica dos familiares; Orientação psicossocial para os pais e/ou familiares das crianças 
abrigadas.   • Grupo de pais, eventos, participação em espaços esportivos.  Visitas dos familiares no abrigo durante e nos 
finais de semana, atendimentos individuais e grupais, Grupo de pais mensalmente aos sabados, visita domiciliar, Correio 
feliz (correspondências enviadas tanto das familias para os filhos como dos filhos para os familiares). Visita em outros 
abrigos para irmãos menores daqueles que estão aqui abrigados, visita para familiares internados, em tratamento de 
saúde e asilos. Com o objetivo de promover a convivencia das crianças/adolescentes  através de férias e passeios com 
familiares e/ outros,  temos o projeto Convivendo, em que o adolescente permanece sob a responsabilidade do familiar 
durante o período de férias escolares tanto em Julho como em Dezembro e Janeiro. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

Realizar reuniões com funcionários, técnicos, operativos e gerenciais visando o planejamento, acompanhamento das 
ações desenvolvidas, bem como avaliação de capacidade de gestão (administrativa, financeira e operacional); Realizar 
e/ou participar em eventos internos e externos visando a divulgação do serviço; Realizar reuniões internas e externas ao 
abrigo, visando a melhoria na qualidade dos serviços realizados; Mapeamento dos procedimentos de saúde 
operacionalizados para o atendimento a esta demanda específica/usuários em tratamento no abrigo; Reuniões com os 
atores que atendam esta demanda, para avaliação diagnóstica de competências de responsabilização da mesma 
(Saúde/Assistência e/ou outros); Reuniões para articulação da rede socioassistencial e da rede de serviços da saúde, 
visando o atendimento às necessidades dos usuários em tratamento; Discussões conjuntas com os atores envolvidos na 
ampliação do atendimento, bem como sobre esta demanda X políticas públicas existentes; Capacitação e supervisão 
continuadas da equipe, visando a melhoria na qualidade do atendimento; Reuniões visando orientações, monitoramento 
e avaliação das ações desenvolvidas nos Abrigos; Articulações intersetoriais para atendimento das demandas dos 
idosos; Reuniões técnicas internas e externas para discussão de casos;  Participar de reuniões de redes temáticas (fluxo 
da rede de abrigos, ESCCA, comissões CMDCA);  Articulações com a rede de serviços de atendimento à criança e ao 
adolescente em situação de rua e ESCCA complementar ao pernoite para potencialização das ações; Participar de 
reuniões e manter permanente articulação com o Sistema de Garantia de Direitos; Propiciar atividades que garantam o 
retorno à família de origem e comunitária.  

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Garantir o acesso ao ensino formal  No. de usuários atendidos que acessaram o ensino formal  277  

2.2 Garantir o acesso à documentação civil. 
No. de usuários atendidos que acessaram a documentação 
civil 

195  

2.3 Garantir o acesso à saúde No. de usuários atendidos que acessaram à saúde 369  

2.4 
Fortalecimento dos vínculos familiares e da rede 
significativa;  

No. de usuários atendidos que receberam visitas de familiares 
e rede significativa  

207  

2.5 Reinserção da criança ao convívio familiar e comunitário:  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(família de origem)  

21  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(família de extensa)  

12  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(adoção nacional)  

25  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(adoção internacional)  

18  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(família acolhedora)  

3  

No. de usuários atendidos que foram transferidos para outros 
abrigos  

16  

No. de usuários atendidos evadidos 48  
2.6 Convivência entre irmãos em grupos;  No. de usuários atendidos em grupos de irmãos 87  
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Acolhimento de crianças e adolescentes em 
situação de risco pessoal e social;  

No. de crianças e adolescentes acolhidos    493  
No. de crianças e adolescentes acolhidos de outros 
municipios  

  14  

No. de crianças e adolescentes encaminhados pela 
Vara da Infância e Juventude  

  258  

No. de crianças e adolescentes encaminhados 
pelos CT  

  117  

No. de crianças e adolescentes encaminhados pela 
Casa Betel  

  52  

No. de crianças e adolescentes segundo faixa 
etária: 0-2 

  71  

No. de crianças e adolescentes segundo faixa 
etária: 3-6 

  60  

No. de crianças e adolescentes segundo faixa 
etária: 7-12 

  189  

No. de crianças e adolescentes segundo faixa 
etária: 13-14 

  82  

No. de crianças e adolescentes segundo faixa 
etária: 15-17 

  90  

No. de crianças e adolescentes quanto ao gênero: 
masculino  

  256   

No. de crianças e adolescentes quanto ao gênero: 
feminino 

  237  

No. de crianças e adolescentes acolhidos vitimas 
de VDCCA  

  364  

No. de crianças e adolescentes acolhidos segundo 
região de origem: Norte 

  75  

No. de crianças e adolescentes acolhidos segundo 
região de origem: Sul 

  115  

No. de crianças e adolescentes acolhidos segundo 
região de origem: Leste  

  84  

No. de crianças e adolescentes acolhidos segundo 
região de origem: NO  

  71  

No. de crianças e adolescentes acolhidos segundo 
região de origem: SO  

  100  

3.2 
Oferta de proteção integral por meio de: moradia; 
alimentação; vestuário; higienização;  

No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos, em media de visitas por usuário  

  493  

3.3 Visitas e entrevistas domiciliares;  No. de visitas realizadas 3 493  

3.4 
Referenciamentos e contra referenciamentos a rede 
de proteção social;  

No. de referenciamentos e contra referenciamentos 
realizados  

119    

3.5 Atividades recreativas, lúdicas e culturais;  
No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos  

1.030 493  

3.6 
Atividades de fortalecimento dos vinculos familiares 
e comunitários 

No. de crianças e adolescentes que receberam 
visitas (familiares e rede significativa) 

  207  

3.7 
Referenciamento das famílias à benefícios de 
tranferência de renda 

No. de encaminhamentos realizados à programas 
de transferência de renda   

3 3  
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Programa/Serviço: OG - ABRIGO ESPECIALIZADO 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 
 Público Alvo Adolescentes. 

Área Programática 
Programa De Acolhimento 

Institucional E Acolhimento Familiar 
Para Criança E Adolescente 

 Problema / Fenômeno Social 
Situação de rua e/ou exploração sexual, 

usuários ou não de substâncias 
psicoativas, 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 

Garantir os meios para que todas as crianças e adolescentes, em situação de rua e/ou exploração sexual, usuários ou 
não de substâncias psicoativas, com a medida de proteção de abrigamento  tenham restabelecido seus direitos, o 
desenvolvimento de suas potencialidades e a conquista de maior grau de independência individual e social, na 
perspectiva  da garantia do direito a convivência familiar e comunitária. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Atender a doutrina da proteção integral, do caráter da excepcionalidade e transitoriedade da medida de proteção de 
abrigamento, das peculiaridades do segredo de justiça e da garantia do direito à convivência familiar e comunitária. 

1.3 Resultados Esperados 

Garantir o acesso ao ensino formal; acesso à documentação civil; acesso à saúde; acesso à cursos; Inserção no 
mercado de trabalho; fortalecimento dos vínculos familiares e da rede; significativa; Reinserção da criança ao convívio 
familiar e comunitário; Convivência entre irmãos em grupos; Inserção da família em programas de transferência de 
renda. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Visitas e entrevistas familiares; Referenciamentos a rede de atendimento; Presença da família no abrigo; Participação 
das famílias nas atividades do abrigo; Atendimento grupal e individual psicossocial.; Acolhimento de adolescentes em 
situação de rua e/ou exploração sexual, usuários ou não de substâncias psicoativas; Oferta de proteção integral por meio 
de: moradia; alimentação; vestuário; higienização; Visitas e entrevistas domiciliares; Referenciamentos e contra 
referenciamentos a rede de proteção social; Atividades recreativas, lúdicas e culturais;  
Atividades de fortalecimento dos vinculos familiares e comunitários; Referenciamento das famílias à benefícios de 
tranferência de renda; Encaminhamento e acompanhamento para a rede de proteção social, com ênfase nos serviços de 
saúde mental. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

 Realizar reuniões com funcionários, técnicos, operativos e gerenciais visando o planejamento, acompanhamento das 
ações desenvolvidas, bem como avaliação de capacidade de gestão (administrativa, financeira e operacional); Realizar 
e/ou participar em eventos internos e externos visando a divulgação do serviço; Realizar reuniões internas e externas ao 
abrigo, visando a melhoria na qualidade dos serviços realizados; Mapeamento dos procedimentos de saúde 
operacionalizados para o atendimento a esta demanda específica/usuários em tratamento no abrigo; Reuniões com os 
atores que atendam esta demanda, para avaliação diagnóstica de competências de responsabilização da mesma 
(Saúde/Assistência e/ou outros); Reuniões para articulação da rede socioassistencial e da rede de serviços da saúde, 
visando o atendimento às necessidades dos usuários em tratamento; Discussões conjuntas com os atores envolvidos na 
ampliação do atendimento, bem como sobre esta demanda X políticas públicas existentes; Capacitação e supervisão 
continuadas da equipe, visando a melhoria na qualidade do atendimento; Reuniões visando orientações, monitoramento 
e avaliação das ações desenvolvidas nos Abrigos; Articulações intersetoriais para atendimento das demandas dos 
idosos; Reuniões técnicas internas e externas para discussão de casos;  Participar de reuniões de redes temáticas (fluxo 
da rede de abrigos, ESCCA, comissões CMDCA);  Articulações com a rede de serviços de atendimento à criança e ao 
adolescente em situação de rua e ESCCA complementar ao pernoite para potencialização das ações; Participar de 
reuniões e manter permanente articulação com o Sistema de Garantia de Direitos; Propiciar atividades que garantam o 
retorno à família de origem e comunitária. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Garantir o acesso ao ensino formal  No. de usuários atendidos que acessaram o ensino formal  26  

2.2 Garantir o acesso à documentação civil. 
No. de usuários atendidos que acessaram a documentação 
civil 

30  

2.3 Garantir o acesso à saude No. de usuários atendidos que acessaram à saúde 86  
2.4 Garantir o acesso à cursos No. de usuários atendidos que acessaram cursos 17  
2.5 Inserção no mercado de trabalho No. de usuários atendidos inseridos no mercado de trabalho 0  

2.6 
Fortalecimento dos vínculos familiares e da rede 
significativa;  

No. de usuários atendidos que receberam visitas de familiares 
e rede significativa  

51  

2.7 Reinserção da criança ao convívio familiar e comunitário:  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(família de origem)  

20  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(família de extensa)  

0  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(adoção nacional)  

1  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(adoção internacional)  

0  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(família acolhedora)  

0  

No. de usuários atendidos que foram transferidos para outros 
abrigos  

0  

No. de usuários atendidos evadidos 36  
2.8 Convivência entre irmãos em grupos;  No. de usuários atendidos em grupos de irmãos 1  

2.9 
Inserção da família em programas de transferência de 
renda. 

No. de famílias que foram inseridas em programa de 
transferência de renda 

13  
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

 
 
3.1 

Acolhimento de adolescentes em situação de rua 
e/ou exploração sexual, usuários ou não de 
substâncias psicoativas,  

No. de adolescentes acolhidos    86  
No. de adolescentes acolhidos de outros municípios   1  
No. de adolescentes encaminhados pelos CT    32  
No. de adolescentes encaminhados pela Vara da 
Infância e Juventude  

  16  

No. de adolescentes encaminhados pela Casa 
Guadalupana 

  12  

No. de adolescentes encaminhados pelo Pernoite   6  
No. de adolescentes encaminhados pela Casa 
Betel  

  5  

No. de adolescentes encaminhados pela Rede 
CREAS 

  5  

No. de adolescentes encaminhados pelo COMEC   4  
No. de adolescentes segundo faixa etária: 12-14:   34  
No. de adolescentes segundo faixa etária: 15-17:   51  
No. de adolescentes segundo faixa etária   1  
No. de adolescentes quanto ao gênero: masculino    61   
No. de adolescentes quanto ao gênero: feminino   25   
No. de adolescentes acolhidos em situação de rua   37  
No. de adolescentes acolhidos em situação de 
ESCCA 

  9  

No. de adolescentes acolhidos em situação de 
ESCCA/RUA 

  10  

No. de adolescentes acolhidos para tratamento 
terapeutico 

  22  

No. de adolescentes acolhidos jurados de morte   8  
No. de adolescentes acolhidos segundo região de 
origem: Norte  

  3  

No. de adolescentes acolhidos segundo região de 
origem: Sul 

  24  

No. de adolescentes acolhidos segundo região de 
origem: Leste 

  20  

No. de adolescentes acolhidos segundo região de 
origem: NO 

  14  

No. de adolescentes acolhidos segundo região de 
origem: SO 

  24  

No. de adolescentes com genitores destituídos do 
poder familiar 

  2  

No. de adolescentes com genitores liminarmente 
destituídos do poder familiar 

  0  

No. de adolescentes com deficiência   3  

3.2 
Oferta de proteção integral por meio de: moradia; 
alimentação; vestuário; higienização;  

No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos  

  86  

3.3 Visitas e entrevistas domiciliares;  No. de visitas realizadas, em média por usuário 2  86  

3.4 
Referenciamentos e contra referenciamentos a rede 
de proteção social;  

No. de referenciamentos e contra referenciamentos 
realizados  

9    

3.5 Atividades recreativas, lúdicas e culturais;  No. de atividades recreativas, lúdicas e culturais;  89    

3.6 
Atividades de fortalecimento dos vinculos familiares 
e comunitários 

No. de adolescentes que receberam visitas 
(familiares e rede significativa) 

  51  

3.7 
Referenciamento das famílias à benefícios de 
tranferência de renda 

No. de encaminhamentos realizados à programas 
de transferência de renda   

  13  

3.8 
Encaminhamento e acompanhamento para a rede 
de proteção social, com ênfase nos serviços de 
saúde mental. 

No. de adolescentes que receberam atendimento 
especializado na rede de saúde mental 

  
28 (89% 
meninas) 
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Programa/Serviço: OG - ABRIGO ESPECIALIZADO RENASCER 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 
 Público Alvo 

Pessoas adultas com transtorno mental 
em situação de rua 

Área Programática 
Abrigo Especializado para adultos 
com transtorno mental em situação 
de rua 

 Problema / Fenômeno Social 
Demanda por residência especializada 
para adultos com transtorno mental em 

situação de rua 
1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 

O Abrigo Especializado Renascer visa contribuir para a diminuição da incidência de pessoas adultas com transtorno 
mental em situação de rua no Município de Campinas, promovendo num espaço provisório de moradia e reabilitação 
psicosocial, a inclusão social e comunitária, o resgate da auto-estima e da cidadania ao realizar o atendimento integral da 
pessoa através de ações para o resgate de vínculos familiares e dos hábitos de vida diária e social; e o referenciamento 
e acompanhamento à rede de serviços. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

 

1.3 Resultados Esperados 

 A. Resgate de vínculos familiares; b. Resgate de vínculos familiares e retorno ao convívio familiar e comunitário; c. 
Melhoria no quadro geral do usuário pela estabilidade, autonomia, estruturação e continência psíquica; d. Reabilitação 
psicossocial; e. Resgate dos vínculos comunitários; f.  Desenvolvimento da interatividade e sociabilidade entre os 
moradores; g. Inclusão dos moradores; h. Acesso a atendimento especializado excluindo-se a saúde mental; atividades 
que proporcionem a prevenção do consumo de bebidas entre os moradores;  a inclusão em benefícios sociais 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Encaminhamentos para acesso à documentação;  atendimentos individuais para localização de dados familiares;  
acompanhamento dos usuários resgatando os vínculos, realizando; entrevistas domiciliares e contatos telefônicos; 
Festas e Comemorações especiais (Natal, Junina, Aniversário Abrigo, Dia da Mulher – Apoio Medley);  festas de 
aniversariantes do mês (apoio Medley);  passeios à Holambra, Socorro e Hopi Hare (apoio Medley), Zoológico (apoio 
Bosch),  teatro e participação do Carnaval do Candinho (Apoio Medley doando as camisetas e voluntários); Participação 
das Festas Junina e de Natal na empresa Medley;  Caminhadas;  oficinas de artesanato, coral e teatro;  oficina de 
cinema no abrigo com participação de uma voluntária;  espaço de convivência (Centro Convivência Espaço das Vilas, 
APASCAMP, CAPS: Esperança, Estação, Novo Tempo, CAPS AD);  acesso à classe da FUMEC na comunidade. 
 a inserção em  Oficinas de Geração de Renda do SSCF e APAE;   contatos com serviços da rede sócioassistencial, de 
saúde e da justiça;  atividades de manutenção do vínculo comunitário, intra e extra-institucional;  acompanhamento 
odontológico. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

 Assembléias para organização e discussão quanto ao funcionamento do abrigo; Articulação com parceiros; 
Planejamento, monitoramento e avaliação; Participação em eventos, reuniões intersetoriais e Fórum do Morador de rua, 
para situar o serviço na comunidade e na rede de atenção especializada; divulgação de serviço e programa; Capacitação 
da equipe; Discussão técnica de casos e da política de saúde mental, internas e com a rede; Supervisão (necessidade); 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Promover o resgate de vínculos familiares. 
No. de usuários atendidos que resgataram seus vínculos 
familiares  

10  

2.2 
Promover o resgate de vínculos familiares e retorno ao 
convívio familiar e comunitário. 

No. de usuários atendidos que resgataram seus vínculos 
familiares e retornaram ao convívio familiar e comunitário . 

2  

2.3 
Promover a melhoria no quadro geral do usuário pela 
estabilidade, autonomia, estruturação e continência 
psíquica. 

No. de usuários atendidos que manifestaram melhoria no 
quadro geral do usuário pela estabilidade, autonomia, 
estruturação e continência psíquica . 

20  

2.4 Promover Reabilitação Psicossocial. 
No. de usuários atendidos que manifestaram reabilitação 
psicossocial . 

20  

2.5 Promover Resgate dos vínculos comunitários. 
No. de usuários atendidos que resgataram seus vínculos 
comunitários . 

20  

2.6 
Promover assembléias para organização e discussão 
quanto ao funcionamento do abrigo 

No. de usuários atendidos que participam de assembléias . 17  

2.7 
Promover atividades que proporcionem a interatividade e 
sociabilidade entre os moradores 

No. de usuários atendidos que participam das atividades . 20  

2.8 
Promover articulação com a comunidade local para 
inclusão dos moradores 

No. de usuários atendidos que participam das atividades na 
comunidade . 

20  

2.9 
Promover acesso a atendimento especializado excluindo-
se a saúde mental 

N° de usuários atendidos inseridos na rede especializada de 
saúde em relação. 

5   

2.10 
Promover atividades que proporcionem a prevenção do 
consumo de bebidas entre os moradores 

No. de usuários com comorbidade que mantém abstinência . 1  

2.11 Promover a inclusão em benefícios sociais No. de usuários atendidos inseridos em benefícios sociais . 6  
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Oferecer encaminhamentos para acesso à 
documentação. 

No de encaminhamentos realizados e no. de 
usuários . 

36 20  

3.2 
Oferecer atendimentos individuais para localização 
de dados familiares. 

No de atendimentos realizados e no. de usuários . 160 10  

3.3 
Oferecer acompanhamento dos usuários 
resgatando os vínculos, realizando entrevistas 
domiciliares e contatos telefônicos. 

No de acompanhamentos realizados e no. de 
usuários . 

26 10  

3.4 
Oferecer Festas e Comemorações especiais (Natal, 
Junina, Aniversário Abrigo, Dia da Mulher – Apoio 
Medley); 

No de eventos realizados e no. de usuários . 4 20  

3.5 
Oferecer festas de aniversariantes do mês (apoio 
Medley). 

No de eventos realizados e no. de usuários . 10 20  

3.6 

Oferecer passeios à Holambra, Socorro e Hopi Hare 
(apoio Medley), Zoológico (apoio Bosch),  teatro e 
participação do Carnaval do Candinho (Apoio 
Medley doando as camisetas e voluntários); 
Participação das Festas Junina e de Natal na 
empresa Medley. 

No de passeios realizados e no. de usuários . 8 17  

3.7 Oferecer Caminhadas. No de caminhadas realizadas e no. de usuários . diárias 4  
3.8 Oferecer oficinas de artesanato, coral e teatro. No de oficinas de arte realizadas e no. de usuários . 12 10  

3.9 
Oferecer oficina de cinema no abrigo com 
participação de uma voluntária 

Nº de oficinas realizadas e nº de usuários 
participantes. 

30 15  

3.10 
Oferecer espaço de convivência (Centro 
Convivência Espaço das Vilas, APASCAMP, CAPS: 
Esperança, Estação, Novo Tempo, CAPS AD). 

No de espaços de convivência oferecidos e no. de 
usuários . 

6 17  

3.11 
Oferecer acesso à classe da FUMEC na 
comunidade. 

No de aulas realizadas e no. de usuários . diário 6  

3.12 
Oferecer a inserção em  Oficinas de Geração de 
Renda do SSCF e APAE. 

No de Oficinas do SSCF realizados e no. de 
usuários . 

diário 4  

3.13 
Oferecer  contatos com serviços da rede 
sócioassistencial, de saúde e da justiça 

No de contatos  com a rede (cartórios, defensoria 
pública; rede de saúde; Prefeituras; delegacias; 
hospitais; CAPS; Albergues; FUMEC, Rede de 
Assistência Social) realizados e no. de usuários . 

206 20  

3.14 
Oferecer atividades de manutenção do vínculo 
comunitário, intra e extra-institucional 

No de atividades (cinema, natação, compras, 
Lanche comunitário, etc) realizadas e no. de 
usuários  

73 20  

3.15 Oferecer acompanhamento odontológico 
Nº de acompanhamentos realizados e nº de 
usuários participantes 

  20  
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Programa/Serviço: OG - CASA DE PASSAGEM 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 
 Público Alvo Crianças e adolescentes 

Área Programática 
Programa De Acolhimento 

Institucional E Acolhimento Familiar 
Para Criança E Adolescente 

 Problema / Fenômeno Social 
Situação de risco pessoal e social que 

necessitam de acolhimento transitório e 
emergencial 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Garantir os meios para que todas as crianças e adolescentes que necessitam de acolhimento transitório e emergencial 
tenham restabelecidos seus direitos, o desenvolvimento de suas potencialidades e a conquista de maior grau de 
independência individual e social, na perspectiva da garantia do direito a convivência familiar e comunitária. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Atender a doutrina da proteção integral, do caráter da excepcionalidade e transitoriedade da medida de proteção de 
abrigamento, das peculiaridades do segredo de justiça e da garantia do direito à convivência familiar e comunitária. 

1.3 Resultados Esperados 
 Garantir o acesso à documentação civil; Garantir o acesso à saude; Fortalecimento dos vínculos familiares e da rede 
significativa; Reinserção da criança ao convívio familiar e comunitário; Inserção da família em programas de transferência 
de renda. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Quanto as atividades ludicas, recreativas e culturais desenvolvidas no equipamento: artesanato, desenhos e pinturas, 
recreação, brinquedoteca, origami, reforço escolar, filmes educativos, jogos educativos e esportivos, orientação sobre 
higiêne e saúde, formação humana, roda de valores; Acolhimento de crianças e adolescentes em situação de rua e/ou 
exploração sexual, usuários ou não de substâncias psicoativas; Oferta de proteção integral por meio do pernoite; 
alimentação; vestuário; higienização; Visitas e entrevistas domiciliares; Referenciamentos e contra referenciamentos a 
rede de proteção social; Atividades recreativas, lúdicas e culturais; 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

 Realizar reuniões com funcionários, técnicos, operativos e gerenciais visando o planejamento, acompanhamento das 
ações desenvolvidas, bem como avaliação de capacidade de gestão (administrativa, financeira e operacional); Realizar 
e/ou participar em eventos internos e externos visando a divulgação do serviço; Realizar reuniões internas e externas ao 
abrigo, visando a melhoria na qualidade dos serviços realizados; Mapeamento dos procedimentos de saúde 
operacionalizados para o atendimento a esta demanda específica/usuários em tratamento no abrigo; Reuniões com os 
atores que atendam esta demanda, para avaliação diagnóstica de competências de responsabilização da mesma 
(Saúde/Assistência e/ou outros); Reuniões para articulação da rede socioassistencial e da rede de serviços da saúde, 
visando o atendimento às necessidades dos usuários em tratamento; Discussões conjuntas com os atores envolvidos na 
ampliação do atendimento, bem como sobre esta demanda X políticas públicas existentes; Capacitação e supervisão 
continuadas da equipe, visando a melhoria na qualidade do atendimento; Reuniões visando orientações, monitoramento 
e avaliação das ações desenvolvidas nos Abrigos; Articulações intersetoriais para atendimento das demandas dos 
idosos;  
Reuniões técnicas internas e externas para discussão de casos;  Participar de reuniões de redes temáticas (fluxo da rede 
de abrigos, ESCCA, comissões CMDCA);  Articulações com a rede de serviços de atendimento à criança e ao 
adolescente em situação de rua e ESCCA complementar ao pernoite para potencialização das ações; Participar de 
reuniões e manter permanente articulação com o Sistema de Garantia de Direitos; Propiciar atividades que garantam o 
retorno à família de origem e comunitária. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Reinserção da criança ao convívio familiar e comunitário:  
  
  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(família de origem)  

100  

No. de usuários atendidos que foram transferidos para outros 
abrigos  

64  

No. de usuários atendidos recambiados 59  
No. de usuários atendidos evadidos 76  

2.2 
Inserção da família em programas de transferência de 
renda. 

No. de famílias que foram inseridas em programa de 
transferência de renda 

0  
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Acolhimento de crianças e adolescentes em 
situação de rua e/ou exploração sexual, usuários ou 
não de substâncias psicoativas,  

No. de crianças e adolescentes acolhidos    390  
No. de crianças adolescentes acolhidos de outros 
municipios  

  81  

No. de crianças adolescentes que acessaram a 
casa de passagem espontaneamente  

  20  

No. de crianças adolescentes encaminhados pelos 
CT  

  196  

No. de crianças adolescentes encaminhados pela 
Vara da Infância e Juventude  

  63  

No. de crianças adolescentes encaminhados pelo 
Pernoite 

  13  

No. de adolescentes encaminhados por outros 
(municipes, CRAS, CREAS, Samim, abrigos) 

  50  

No. de crianças adolescentes encaminhados pela 
GM 

  25  

No. de adolescentes encaminhados pela PM   23  
No. de crianças adolescentes segundo faixa etária: 
0-2: 

  1  

No. de crianças adolescentes segundo faixa etária: 
5-6: 

  9  

No. de crianças adolescentes segundo faixa etária: 
7-12: 

  154   

No. de crianças adolescentes segundo faixa etária: 
13-14: 

  89   

No. de crianças adolescentes segundo faixa etária: 
15-17: 

  138   

No. de crianças adolescentes quanto ao gênero: 
masculino  

  196    

No. de crianças adolescentes quanto ao gênero: 
feminino 

  194    

No. de crianças adolescentes acolhidos em 
situação de rua 

  71   

No. de crianças adolescentes acolhidos em 
situação de ESCCA  

  45   

No. de crianças adolescentes acolhidos vítimas de 
VDCCA 

  102   

No. de adolescentes acolhidos com medida de 
proteção 

  197   

No. de crianças adolescentes acolhidos com 
conflito familiar 

  194   

No. de adolescentes acolhidos para recâmbio   59   

3.2 
Oferta de proteção integral por meio do pernoite; 
alimentação; vestuário; higienização;  

No. de acolhimentos realizados       

3.3 Visitas e entrevistas domiciliares;  No. de visitas realizadas 
2 em média por 

usuário 
    

3.4 
Referenciamentos e contra referenciamentos a rede 
de proteção social;  

No. de referenciamentos e contra referenciamentos 
realizados  

324     

3.5 Atividades recreativas, lúdicas e culturais;  No. de atividades recreativas, lúdicas e culturais;  275     
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Programa/Serviço: OG - CASA DOS IDOSOS E DAS IDOSAS 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial- Alta 

Complexidade 
 Público Alvo Idoso 

Área Programática Pessoa idosa em Situação de Rua  Problema / Fenômeno Social Pessoa em Situação de Rua 
1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Prestar assistência à população idosa, em situação de rua, atendendo-as em suas necessidades básicas, e resgatando-
lhes a sua auto-estima e garantido-lhes o direito à Cidadania. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Abrigo; necessidades básicas; atendimento psicossocial; atendimento sócio-educativo; atividades sócio comunitárias; 
grupos de convivência e sociabilidade; defesa de direitos; atividades recreativas, lúdicas e culturais; articução e 
fortalecimento de redes; defesa social e institucional. 

1.3 Resultados Esperados 
Acesso monitorado dos usuários aos serviços de saúde: Consultas com Clínico Geral; exames  laboratoriais; radiologia ; 
especialidades; Vacinas; atendimento  odontológico; Atendimento SAID; Médico da família; SAMU; Dias de internação  
hospitalar de usuários . 

1.4 Estratégias Metodológicas 

a. Atendimento integral e diário aos usuários com abrigo; oferta de 05 refeições/dia;  b. Providências em relação à 
documentação e benefício previdenciário: Declaração de isento do Imposto de Renda; b. Renovação de senha de 
cartões de benefícios na rede bancária; Passeios/viagens culturais e de lazer; Eventos para integração com a 
comunidade; Assistência religiosa de diversas denominações; Participação de atividades na comunidade; Comemoração 
de datas festivas no Abrigo; Estágio de enfermagem semestral oferecido por voluntários da Unicamp; Visitas de grupos 
da comunidade no abrigo; Atividades ocupacionais na instituição  (oficinas de pintura em madeira); Atividades que 
estimulem a manutenção da identidade. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

 Planejamento, monitoramento e avaliação; articulação com parceiros; articulação intersetorial; divulgação do 
serviço/programa; capacitação da equipe; participação em eventos; gestão e operação; Realizar reuniões com 
funcionários, técnicos, operativos e gerenciais visando o planejamento, acompanhamento das ações desenvolvidas, bem 
como avaliação de capacidade de gestão (administrativa, financeira e operacional); Realizar e/ou participar em eventos 
internos e externos visando a divulgação do serviço; Realizar reuniões internas e externas ao abrigo, visando a melhoria 
na qualidade dos serviços realizados; Reunião com gestão para discussão das questões inerentes ao Abrigo  
Reuniões com os atores que atendam esta demanda, para avaliação diagnóstica de competências de responsabilização 
da mesma (Saúde/Assistência e/ou outros); Reuniões para articulação da rede socioassistencial e da rede de serviços da 
saúde, visando o atendimento às necessidades dos usuários em tratamento; Discussões conjuntas com os atores 
envolvidos na ampliação do atendimento, bem como sobre esta demanda X políticas públicas existentes; Capacitação e 
supervisão continuadas da equipe, visando a melhoria na qualidade do atendimento;  
Reuniões visando orientações, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas nos serviços; Participar de reuniões 
e manter permanente articulação com o Sistema de Garantia de Direitos; Reuniões técnicas internas e externas para 
discussão de casos;   

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Promover acesso e acompanhamento dos usuários aos 
serviços de saúde: Consultas com Clínico Geral. 

No. de consultas/exames médicos realizados e no. de usuários 
atendidos  

43  

2.2 
Promover acesso e acompanhamento dos usuários nos 
serviços de saúde: exames  laboratoriais. 

No. de consultas/exames médicos realizados e no. de usuários 
atendidos . 

22  

2.3 
Promover acesso e acompanhamento dos usuários nos 
serviços de saúde: radiologia . 

No. de consultas/exames médicos realizados e no. de usuários 
atendidos . 

9  

2.4 
Promover acesso e acompanhamento dos usuários nos 
serviços de saúde: especialidades 

No. de consultas/exames médicos realizados e no. de usuários 
atendidos . 

7  

2.5 
Promover acesso e acompanhamento dos usuários nos 
serviços de saúde: Vacinas. 

No. de consultas/exames médicos realizados e no. de usuários 
atendidos . 

12  

2.6 
Promover acesso e acompanhamento dos usuários nos 
serviços de saúde: atendimento  odontológico. 

No. de consultas/exames médicos realizados e no. de usuários 
atendidos . 

3  

2.7 
Promover acesso e acompanhamento dos usuários nos 
serviços de saúde: Atendimento SAID . 

No. de consultas/exames médicos realizados e no. de usuários 
atendidos . 

0  

2.8 
Promover acesso e acompanhamento dos usuários nos 
serviços de saúde: Médico da família . 

No. de consultas/exames médicos realizados e no. de usuários 
atendidos . 

0  

2.9 
Promover acesso e acompanhamento dos usuários nos 
serviços de saúde: SAMU . 

No. de consultas/exames médicos realizados e no. de usuários 
atendidos . 

2  

2.10 
Promover acesso e acompanhamento dos usuários nos 
serviços de saúde: Dias de internação  hospitalar de 
usuários . 

No. de consultas/exames médicos realizados e no. de usuários 
atendidos . 

0  
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Oferecer Atendimento integral e diário aos usuários 
com abrigo; oferta de 05 refeições/dia;   

No. de  atendimentos e no. de usuários atendidos . 21.900 12  

3.2 
Oferecer Providências em relação à documentação 
e benefício previdenciário: Declaração de isento do 
Imposto de Renda 

No. de  providências e no. de usuários atendidos . 11 12  

3.3 
Oferecer renovação de senha de cartões de 
benefícios na rede bancária.  

No. de  providências e no. de usuários atendidos . 10 12  

3.4 Oferecer Passeios/viagens culturais e de lazer . 
No. de passeios ( Baile Anhanguera Show; Café da 
Manhã no Centro Comunitário; Carnaval; Chacara 
do Vovô; Praia) e no. de usuários atendidos . 

6 12  

3.5 
Oferecer Eventos para integração com a 
comunidade 

No. de eventos (Festa Junina Renascer;  Festa de 
Comemoração de 10 Anos; Almoço Desatadora dos 
Nós; Festa do Idoso  Medley; e Festa de Natal 
Medley;  CACO) e no. de usuários atendidos . 

5 12  

3.6 
Oferecer Assistência religiosa de diversas 
denominações. 

No. de  providências e no. de usuários atendidos . 108 12  

3.7 Oferecer Participação de atividades na comunidade  No. de  providências e no. de usuários atendidos . 0 0  

3.8 
Promover comemoração de datas festivas no 
Abrigo. 

No. de  providências(aniversários; dia dos pais e dia 
das mães, Festa Junina, Natal) e no. de usuários 
atendidos . 

16 12  

3.9 
Estágio de enfermagem semestral oferecido por 
voluntários da Unicamp. 

No. de  providências e no. de usuários atendidos . 5 12  

3.10 
Oferecer visitas de grupos da comunidade no 
abrigo. 

No. de  visitas (CS Boa Vista; Coral do CS V. Costa 
e Silva; Oficina de Música B. Geraldo; Igreja 
Imaculada; Seminaristas da PUCC) e no. de 
usuários atendidos . 

6 12  

3.11 
Oferecer Atividades ocupacionais na instituição  
(oficinas de pintura em madeira). 

No. de  atividades e no. de usuários atendidos . 15 12  

3.12 
Oferecer atividades que estimulem a manutenção 
da identidade. 

No. de  providências e no. de usuários atendidos . 8 12  

3.13 
Oferecer Atendimento integral e diário aos usuários 
com abrigo; oferta de 05 refeições/dia;   

No. de  atendimentos e no. de usuários atendidos . 21.900 12  

3.14 
Oferecer Providências em relação à documentação 
e benefício previdenciário: Declaração de isento do 
Imposto de Renda 

No. de  providências e no. de usuários atendidos  11 12  
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Programa/Serviço: OG - CEAMO – CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 
 Público Alvo Mulheres 

Área Programática 
Mulheres em situação de violência 

doméstica de gênero. 
 Problema / Fenômeno Social Violência doméstica de gênero 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Contribuir para a prevenção e diminuição da violência de gênero, bem como para o rompimento do ciclo de violência 
contra a mulher, promovendo o atendimento e acompanhamento psicossocial e orientação jurídica às mulheres e suas 
famílias, realizando trabalho de prevenção através das Oficinas Descentralizadas nos bairros. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Abordagem de atendimento psicossocial, preconizada pelas Normas Técnicas do SUAS e pelas Normas Técnicas da 
Secretaria Especial de Políticas Públicas para Mulheres do Governo Federal Federal. 

1.3 Resultados Esperados 

a. Promover a conquista de autonomia financeira das mulheres atendidas, através de inserção no mercado de trabalho 
formal e informal; b. Promover mudanças de atitude das mulheres atendidas dentro da relação conjugal tanto para o 
processo de separação como para rearranjo do padrão relacional; c. Promover aumento da participação das usuárias em 
espaços comunitários, tais como: cursos profissionalizantes, oficinas, lazer, grupos de terceira idade, terapêuticos, 
conferências Municipais e a outros, aumentando sua rede de relações significativas; d. Promover aumento do número de 
usuárias retomando a escolarização, buscando cursos supletivos e FUMEC; e. Promover a sensibilização e envolvimento 
da família da usuária, e / ou seu companheiro, no processo de rompimento do ciclo de violência dentro da família; f. 
Promover a utilização das usuárias dos conhecimentos e conscientização de direitos adquiridos, no pleito de seus 
próprios direitos e também das relações de sua rede familiar e comunitária; g. Promover o aumento da capacidade das 
mulheres de se protegerem e protegerem seus filhos e dependentes. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

a. Realizar atendimentos a usuárias e suas famílias, na sede do CEAMO; b. Realizar os primeiros atendimentos 
individuais na sede às usuárias   
Realizar Oficinas  no CEAMO ao longo do ano; c. Realizar acompanhamento sistemático  de famílias em atendimento na 
sede; d. Realizar oficinas nos bairros; e. Realizar visitas domiciliares.  

1.5. Atividades Meio Prioritárias 
 Reuniões com a rede para discussão de casos graves, capacitação para usuárias e servidores, elaboração de relatórios 
técnicos para Conselho Tutelar e Vara da Infância. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Promover a conquista de autonomia financeira das 
mulheres atendidas, através de inserção no mercado de 
trabalho formal e informal. 

No. de usuários atendidos que receberam/manifestaram o 
benefício planejado  

26  

2.2 
Promover mudanças de atitude das mulheres atendidas 
dentro da relação conjugal tanto para o processo de 
separação como para rearranjo do padrão relacional. 

No. de usuários atendidos que receberam/manifestaram o 
benefício planejado . 

86  

2.3 

Promover aumento da participação das usuárias em 
espaços comunitários, tais como: cursos 
profissionalizantes, oficinas, lazer, grupos de terceira idade, 
terapêuticos, conferências Municipais e a outros, 
aumentando sua rede de relações significativas. 

No. de usuários atendidos que receberam/manifestaram o 
benefício planejado . 

43  

2.4 
Promover aumento do número de usuárias retomando a 
escolarização, buscando cursos supletivos e FUMEC. 

No. de usuários atendidos que receberam/manifestaram o 
benefício planejado . 

23  

2.5 
Promover a sensibilização e envolvimento da família da 
usuária, e / ou seu companheiro, no processo de 
rompimento do ciclo de violência dentro da família. 

No. de usuários atendidos que receberam/manifestaram o 
benefício planejado . 

25  

2.6 

Promover a utilização das usuárias dos conhecimentos e 
conscientização de direitos adquiridos, no pleito de seus 
próprios direitos e também das relações de sua rede 
familiar e comunitária. 

No. de usuários atendidos que receberam/manifestaram o 
benefício planejado . 

21  

2.7 
Promover o aumento da capacidade das mulheres de se 
protegerem e protegerem seus filhos e dependentes. 

No. de usuários atendidos que receberam/manifestaram o 
benefício planejado . 

24  

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Realizar atendimentos a usuárias e suas famílias, 
na sede do CEAMO - Número total de janeiro à 
outubro do ano de 2008. 

No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos. 

1.137 1.039  

3.2 
Realizar os primeiros atendimentos individuais na 
sede às usuárias.   

No. de atendimentos realizados por no. de usuários 
atendidos. 

374  374  

3.3 Realizar Oficinas no CEAMO ao longo do ano. 
No. de oficinas realizadas no Ceamo por no. de 
usuários atendidos. 

10  35  

3.4 
Realizar acompanhamento sistemático  de famílias 
em atendimento na sede.  

No. de atendimentos realizados por no. de usuários 
atendidos. 

1188   108 

3.5 Realizar oficinas nos bairros.  
No. de oficinas realizadas nos bairros por no. de 
usuários atendidos, entre homens e mulheres. 

36  557   

3.6 Realizar visitas domiciliares.  
No. de visitas domiciliares realizadas por no. de 
usuários atendidos, entre homens e mulheres. 

80  320  
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Programa/Serviço: OG - CMPCA 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade 

 Público Alvo 

Crianças, Adolescentes e Famílias em 
situação de risco social e pessoal: baixa 
renda e escolaridade, drogadição, ex 
presidiários, famílias sem moradia, etc. 

Área Programática Criança e Adolescente  Problema / Fenômeno Social 
Violência doméstica contra crianças e 
adolescentes. 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Oferecer proteção Integral de forma excepcional e transitória À crianças e adolescentes violados em seus direitos através 
de moradia, alimentação, higienização e vestuário na perspectiva de garantia de convivência familiar e comunitária. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

 

1.3 Resultados Esperados 

Promover o acesso adequado ao ensino formal; Promover o acesso adequado ao ensino formal; Promover o acesso 
adequado ao ensino formal; Promover o acesso adequado á saúde; Promover o acesso adequado á saúde; Promover o 
atendimento na rede de socioassistencial; Promover o desenvovimento do vínculo familiar; Promover a reinserção da 
criança ao convívio familiar e comunitário; Promover a reinserção da criança ao convívio familiar e comunitário; Promover 
a reinserção da criança ao convívio familiar e comunitário. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Oferecer moradia;Oferecer alimentação; Oferecer higienização; Oferecer referencimento; Oferecer atendimento; 
psicossocial; Oferecer atendimento sociofamiliar; Oferecer encaminhamento e acompnahmento para serviços de saúde;  
Oferecer encaminhamentos e acompanhamentos à rede de ensino formal; Realizar encaminhamento de crianças para 
outros municípios. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias  
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Promover o acesso adequado ao ensino formal. 
No.  de crianças e adolescentes matriculados no ensino 
formal. 

66  

2.2 Promover o acesso adequado ao ensino formal. 
No. de crianças e adolescentes matriculados no ensino formal 
com frequencia adequada. 

62  

2.3 Promover o acesso adequado ao ensino formal. 
No.de crianças e adolescentes matriculadas com desempenho 
adequado. 

45  

2.4 Promover o acesso adequado á saúde. No. de crianças e adolescentes co acesso adequado à saúde. 136  
2.6 Promover o acesso adequado á saúde. No. de crianças e adolescentes vacinadas. 136  

2.7 Promover o atendimento na rede de socioassistencial. 
No. de crianças e adolescentesque recebem visitas de 
familiares. 

64  

2.10 Promover o desenvovimento do vínculo familiar. No.de crianças que podem e recebem visitas de familiares. 64  

2.11 
Promover a reinserção da criança ao convívio familiar e 
comunitário. 

No. de criança reinseridas ao convívio com a familia de 
origem. 

19  

2.12 
Promover a reinserção da criança ao convívio familiar e 
comunitário. 

No. de criança reinseridas ao convívio com a familia extensa. 15  

2.13 
Promover a reinserção da criança ao convívio familiar e 
comunitário. 

No. de criança reinseridas ao convívio com a família adotiva 
nacional. 

3  

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 Oferecer moradia. 

No. de abrigamentos realizados e no. de usuários 
atendidos.  

 136  

No. de abrigamentos realizados e No. de crianças 
abrigadas até seis meses realizado(a)s. 

 40  

No. de abrigamentos realizados e no. de crianças 
abrigadas de 6 meses á 1 ano realizado(a)s. 

 12  

No. de abrigamentos realizados e no. de  crianças 
abrigadas de 1 á 2 anos realizado(a)s. 

 8  

No. de crianças abrigadas de 2 á 3 anos 
realizado(a)s. 

 12  

No. de abrigamentos realizados e no. de  crianças 
abrigadas de 3 á 4 anos realizado(a)s. 

 0  

No. de abrigamentos realizados e no. de  crianças 
abrigadas à mais de 4 anos realizado(a)s. 

 0  

No. de abrigamentos realizados e no. de  crianças 
evadidas realizado(a)s e profissionais envolvidos. 

 6  

3.2 Oferecer alimentação. 
No. de abrigamentos realizados e no. de  
refeições/cestas diárias básicas oferecidas e no. de 
usuários atendidos. 

5 136  

3.3 Oferecer higienização. 
No. de ações realizadas de higienização realizadas 
e no. de usuários atendidos. 

 136  

3.4 Oferecer referencimento. 
No. de referenciamentos realizados e no. de 
usuários atendidos. 

 136  

3.5 Oferecer atendimento psicossocial. 
No. de atendimentos psicossociais realizados e no. 
de usuários atendidos. 

 136  

3.6 Oferecer atendimento sociofamiliar. 
No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos. 

 136  

3.7 
Oferecer encaminhamento e acompnahmento para 
serviços de saúde. 

No. de encaminhamentos realizados e no. de 
usuários atendidos. 

 136  

3.8 
Oferecer encaminhamentos e acompanhamentos à 
rede de ensino formal. 

No. de encaminhamentos realizadas e no. de 
usuários atendidos. 

 66  

3.9 
Realizar encaminhamento de crianças para outros 
municípios. 

No. de crianças encaminhadas de outros 
municípios. 

 12  

No. de crianças encaminhadas da região Norte.  18  
No. de crianças encaminhadas da região Sul.  43  
No. de crianças encaminhadas da região Leste.  31  
No. de crianças encaminhadas da região Noroeste.  16  
No. de crianças encaminhadas da região Sudoeste.  16  
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No. de crianças encaminhadas do VIJ.   76  
No. de crianças encaminhadas do C.T.   44  
No. de crianças encaminhadas da Casa Betel.   13  
No. de crianças encaminhadas do SAPECA.   03  
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Programa/Serviço: OG - CENTRO DE REFERÊNCIA DE GAYS, LÉSBICAS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E BISSEXUAIS (CR GLTTB) DISQUE DEFESA 
HOMOSSEXUAL – 08007718765. 

 

Nível Protetivo Proteção Social Básica  Público Alvo 
Gays, Lésbicas, Travestis, Transexuais e 
Bissexuais 

Área Programática 
Gays, Lésbicas, Travestis, 
Transexuais e Bissexuais 

 Problema / Fenômeno Social  

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 

Acolher Gays, Lésbicas, Travestis, Transexuais e Bissexuais da Cidade de Campinas e, através do seu atendimento, 
propor políticas públicas inclusivas de caráter interdisciplinar e transversal, no sentido de desconstruir os estigmas 
associados à sexualidade. Promover assim, o resgate da cidadania e da auto estima , buscando construir uma sociedade 
mais humana, respeitosa e igualitária. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Acolher Gays, Lésbicas, Travestis, Transexuais e Bissexuais da Cidade de Campinas e, através do seu atendimento, 
propor políticas públicas inclusivas de caráter interdisciplinar e transversal, no sentido de desconstruir os estigmas 
associados à sexualidade. Promover assim, o resgate da cidadania e da auto estima , buscando construir uma sociedade 
mais humana, respeitosa e igualitária. 

1.3 Resultados Esperados 

 Promover acesso de usuários a tratamento de hormonioterapia e inserção na redução de danos para silicone líquido 
industrial; Promover tramitação na Vara da Infância e da Juventude de solicitações de guarda de criança; Promover 
fortalecimento de usuários para exercer sua cidadania e também para atuar no mercado de trabalho; Promover a 
capacitação e sensibilização de alunos da rede pública municipal em relação à temática GLTTB; Promover acesso à 
registro de contratos de União Civil para os usuários; Promover fortalecimento das famílias para aceitação da 
homossexualidade. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Realizar atendimentos; Realizar atendimentos pessoais; Realizar atendimentos telefônicos; Realizar Atendimentos na 
Assistência Psicológica; Realizar Atendimentos na Assistência Social; Realizar Atendimentos na Assistência Jurídica; 
Realizar Atendimentos no Disque Defesa Homossexual; Realizar entrevistas domiciliares; Realizar solicitações de 
documentos; Realizar elaborações de contratos de união civil; Realizar atendimentos de grupo; Oferecer cestas básicas; 
Oferecer de vales transporte; Oferecer gels lubrificantes; Realizar acompanhamento de processo judicial. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias  
 

2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Promover acesso de usuários a tratamento de 
hormonioterapia e inserção na redução de danos para 
silicone líquido industrial;  

No. de usuários em acompanhamento  de hormonioterapia  e 
inseridos na redução de danos para silicone líquido industrial. 

28  

2.2 
Promover tramitação na Vara da Infância e da Juventude 
de solicitações de guarda de criança. 

No. de solicitações de guarda de criança, tramitando na Vara 
da Infância e da Juventude. 

2  

2.3 
Promover fortalecimento de usuários para exercer sua 
cidadania e também para atuar no mercado de trabalho. 

No. de usuários mais fortalecidos para exercer sua cidadania e 
também para atuar no mercado de trabalho.  

280  

2.4 
Promover a capacitação e sensibilização de alunos da rede 
pública municipal em relação à temática GLTTB 

No. de participações de alunos da rede pública municipal nas 
capacitações 

1500  

2.5 
Promover acesso à registro de contratos de União Civil 
para os usuários;  

No. de usuários com contrato de União Civil registrados;  12  

2.6 
Promover fortalecimento das famílias para aceitação da 
homossexualidade. 

No. de famílias mais fortalecidas para aceitação da 
homossexualidade. 

48  

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 Realizar atendimentos 

No. de atendimentos realizados e no. de pessoas 
atendidas  

1.073 616  

No. de atendimentos realizados e no. de gays 
atendidos . 

340 201  

No. de atendimentos realizados e no. de lésbicas 
atendidas . 

162 69  

No. de atendimentos realizados e no. de travestis 
atendidos . 

330 197  

No. de atendimentos realizados e no. de 
transexuais atendidos . 

159 88  

No. de atendimentos realizados e no. de bisexuais 
atendidos . 

41 33  

No. de atendimentos e no. de heterosexuais 
atendidos . 

41 28  

3.2 Realizar atendimentos pessoais  
No. de atendimentos pessoais realizados e no. de 
usuários atendidos . 

671 408  

3.3 Realizar atendimentos telefônicos. 
No. de atendimentos telefônicos realizados e no. de 
usuários atendidos . 

402 289  

3.4 Realizar Atendimentos na Assistência Psicológica 
No. de Atendimentos na Assistência Psicológica e 
no. de usuários atendidos . 

166 40  

3.5 Realizar Atendimentos na Assistência Social 
No. de Atendimentos na Assistência Social 
realizados e no. de usuários atendidos . 

616 98  

3.6 Realizar Atendimentos na Assistência Jurídica 
No. de Atendimentos na Assistência Jurídica 
realizados e no. de usuários atendidos . 

165 55  

3.7 
Realizar Atendimentos no Disque Defesa 
Homossexual 

No. de Atendimentos no Disque Defesa 
Homossexual realizados e no. de usuários 
atendidos . 

58 20  

3.8 Realizar entrevistas domiciliares;  
No. de entrevistas domiciliares realizados e no. de 
usuários atendidos . 

60 60  

3.9 Realizar solicitações de documentos; 
No. de solicitações de documentos realizados e no. 
de usuários atendidos . 

14 14  

3.10 Realizar elaborações de contratos de união civil;  
No. de elaborações de contratos de união civil 
realizados e no. de usuários atendidos . 

12 24  

3.11 Realizar atendimentos de grupo;  
No. de atendimentos de grupo realizados e no. de 
usuários atendidos . 

10 25  

3.12 Oferecer cestas básicas;  No. de cestas básicas e no. de usuários atendidos . 413 75  
3.13 Oferecer de vales transporte;  No. de vales transporte oferecidos e no. de usuários 210 120  
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atendidos . 

3.14 Oferecer gels lubrificantes;  
No. de gels lubrificantes oferecidos e no. de 
usuários atendidos . 

218 118  

3.15 Realizar acompanhamento de processo judicial 
 No. de processos acompanhados e usuários 
atendidos. 

12 8  
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Programa/Serviço: OG - FAMÍLIA ACOLHEDORA 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 
 Público Alvo Crianças e adolescentes  

Área Programática 
Programa De Acolhimento 

Institucional E Acolhimento Familiar 
Para Criança E Adolescente 

 Problema / Fenômeno Social Violência doméstica 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Garantir os meios para que todas as crianças e adolescentes com a medida de proteção em colocação familiar tenham 
restabelecidos seus direitos, o desenvolvimento de suas potencialidades e a conquista de maior grau de independência 
individual e social, na perspectiva da garantia do direito a convivência familiar e comunitária 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Atender a doutrina da proteção integral, do caráter da excepcionalidade e transitoriedade da medida de proteção de 
abrigamento, das peculiaridades do segredo de justiça e da garantia do direito à convivência familiar e comunitária. 

1.3 Resultados Esperados 
Garantir o acesso ao ensino formal; Garantir o acesso à documentação civil; Garantir o acesso à saude; Fortalecimento 
dos vínculos familiares e da rede significativa; Reinserção da criança ao convívio familiar e comunitário; Convivência 
entre irmãos em grupos; Inserção da família em programas de transferência de renda. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Quanto as atividades desenvolvidas para fortalecimento dos vínculos familiares: orientações individuais e em grupo de 
familiares, encaminhamento dos genitores à Projetos que visam desenvolver a maternagem, encaminhamento 
psicológico; Acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social; Oferta de proteção integral 
por meio de: moradia; alimentação; vestuário; higienização; Visitas e entrevistas domiciliares; Referenciamentos e contra 
referenciamentos a rede de proteção social; Atividades recreativas, lúdicas e culturais;  
Atividades de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; Referenciamento das famílias à benefícios de 
transferência de renda; Formação de pessoas interessadas no acolhimento familiar. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

 Realizar reuniões com funcionários, técnicos, operativos e gerenciais visando o planejamento, acompanhamento das 
ações desenvolvidas, bem como avaliação de capacidade de gestão (administrativa, financeira e operacional); Realizar 
e/ou participar em eventos internos e externos visando a divulgação do serviço; Realizar reuniões internas e externas ao 
abrigo, visando a melhoria na qualidade dos serviços realizados; Mapeamento dos procedimentos de saúde 
operacionalizados para o atendimento a esta demanda específica/usuários em tratamento no abrigo; Reuniões com os 
atores que atendam esta demanda, para avaliação diagnóstica de competências de responsabilização da mesma 
(Saúde/Assistência e/ou outros); Reuniões para articulação da rede socioassistencial e da rede de serviços da saúde, 
visando o atendimento às necessidades dos usuários em tratamento; Discussões conjuntas com os atores envolvidos na 
ampliação do atendimento, bem como sobre esta demanda X políticas públicas existentes; Capacitação e supervisão 
continuadas da equipe, visando a melhoria na qualidade do atendimento; Reuniões visando orientações, monitoramento 
e avaliação das ações desenvolvidas nos Abrigos; Articulações intersetoriais para atendimento das demandas dos 
idosos;  
Reuniões técnicas internas e externas para discussão de casos;  Participar de reuniões de redes temáticas (fluxo da rede 
de abrigos, ESCCA, comissões CMDCA);  Articulações com a rede de serviços de atendimento à criança e ao 
adolescente em situação de rua e ESCCA complementar ao pernoite para potencialização das ações; Participar de 
reuniões e manter permanente articulação com o Sistema de Garantia de Direitos; Propiciar atividades que garantam o 
retorno à família de origem e comunitária. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Garantir o acesso ao ensino formal  No. de usuários atendidos que acessaram o ensino formal  4  

2.2 Garantir o acesso à documentação civil. 
No. de usuários atendidos que acessaram a documentação 
civil 

11  

2.3 Garantir o acesso à saúde No. de usuários atendidos que acessaram à saúde 11  

2.4 
Fortalecimento dos vínculos familiares e da rede 
significativa;  

No. de usuários atendidos que receberam visitas de familiares 
e rede significativa  

5  

2.5 Reinserção da criança ao convívio familiar e comunitário:  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(família de origem)  

0  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(família de extensa)  

1  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(adoção nacional)  

2  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(adoção internacional)  

0  

No. de usuários atendidos que foram transferidos para outros 
abrigos  

0  

No. de usuários atendidos evadidos 0  
2.6 Convivência entre irmãos em grupos;  No. de usuários atendidos em grupos de irmãos 3  

2.7 
Inserção da família em programas de transferência de 
renda. 

No. de famílias que foram inseridas em programa de 
transferência de renda 

2  
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 

Acolhimento de crianças e adolescentes em 
situação de risco pessoal e social;  
  
  
  

No. de crianças e adolescentes acolhidos    11  
No. de crianças e adolescentes acolhidos de outros 
municípios  

  2  

No. de crianças e adolescentes encaminhados pela 
Vara da Infância e Juventude  

  7  

No. de crianças e adolescentes encaminhados 
pelos CT  

  4  

No. de crianças e adolescentes segundo faixa 
etária: 0-2: 

  7  

No. de crianças e adolescentes segundo faixa 
etária: 3-6: 

  3  

No. de crianças e adolescentes segundo faixa 
etária: 7-12: 

  1  

No. de crianças e adolescentes quanto ao gênero: 
masc  

  4   

No. de crianças e adolescentes quanto ao gênero: 
fem 

  7   

No. de crianças e adolescentes acolhidos vitimas 
de VDCCA  

  11  

No. de crianças e adolescentes acolhidos segundo 
região de origem: Norte  

  4  

No. de crianças e adolescentes acolhidos segundo 
região de origem: Sul  

  1  

No. de crianças e adolescentes acolhidos segundo 
região de origem: Leste  

  3  

No. de crianças e adolescentes acolhidos segundo 
região de origem: NO  

  0  

No. de crianças e adolescentes acolhidos segundo 
região de origem: SO  

  1  

No. de crianças e adolescentes acolhidos com 
genitores destituídos 

  0  

No. de crianças e adolescentes acolhidos com 
genitores liminarmente destituídos 

  4  

No. de crianças e adolescentes acolhidos com 
deficiência 

  0  

3.2 
Oferta de proteção integral por meio de: moradia; 
alimentação; vestuário; higienização;  

No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos  

     

3.3 Visitas e entrevistas domiciliares;  

No. de visitas realizadas família de origem (media 
de visitas por usuário) 

4    

No. de visitas realizadas família acolhedora (media 
de 8 visitas por usuário) 

8    

3.4 
Referenciamentos e contra referenciamentos a rede 
de proteção social;  

No. de referenciamentos e contra referenciamentos 
realizados  

4    

3.5 Atividades recreativas, lúdicas e culturais;  
No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos  

8    

3.6 
Atividades de fortalecimento dos vínculos familiares 
e comunitários 

No. de crianças e adolescentes que receberam 
visitas (familiares e rede significativa) 

  5  

Nº de atendimentos à família de origem   106  
Nº de atendimentos à família acolhedora   41  

3.7 
Referenciamento das famílias à benefícios de 
transferência de renda 

No. de encaminhamentos realizados à programas 
de transferência de renda   

  2  

3.8 
Formação de pessoas interessadas no acolhimento 
familiar 

No. de pessoas interessadas no acolhimento 
familiar   

  49  

Nº de famílias que participaram de capacitação   2  
No. de famílias preparadas   10  
No. de encontros realizados   8  
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Programa/Serviço: OG - PERNOITE PROTEGIDO 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 
 Público Alvo Crianças e adolescentes. 

Área Programática 
Programa de acolhimento 

institucional e acolhimento familiar 
para criança e adolescente 

 Problema / Fenômeno Social 
Situação de rua e/ou exploração sexual, 

usuários ou não de substâncias 
psicoativas, 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 

Garantir os meios para que todas as crianças e adolescentes, em situação de rua e/ou exploração sexual, usuários ou 
não de substâncias psicoativas, que necessitam de pernoite protegido transitório e emergencial tenham restabelecidos 
seus direitos, o desenvolvimento de suas potencialidades e a conquista de maior grau de independência individual e 
social, na perspectiva da garantia do direito a convivência familiar e comunitária. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Atender a doutrina da proteção integral, do caráter da excepcionalidade e transitoriedade da medida de proteção de 
abrigamento, das peculiaridades do segredo de justiça e da garantia do direito à convivência familiar e comunitária. 

1.3 Resultados Esperados 
 Inserção da criança e do adolescente na sala de transição; Garantir o acesso à documentação civil; Garantir o acesso à 
saúde; Fortalecimento dos vínculos familiares e da rede significativa;  
Reinserção da criança ao convívio familiar e comunitário; Inserção da família em programas de transferência de renda. 

1.4 Estratégias Metodológicas 
Quanto as atividades ludicas, recreativas e culturais desenvolvidas no equipamento: oficina de capoeira, dança de rua, 
moldagens em argila, bijuterias, apresentação de filmes educativos e passeios ao Museu de Imagem e Som.  

1.5. Atividades Meio Prioritárias  
 

2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Inserção da criança e do adolescente na sala de transição;  No. de usuários atendidos que acessaram a sala de transição 0  

2.2 Garantir o acesso à documentação civil. 
No. de usuários atendidos que acessaram a documentação 
civil 

4  

2.3 Garantir o acesso à saúde 
No. de usuários atendidos que acessaram à saúde 37  
No. de usuários atendidos que acessaram comunidade 
terapêutica 

8  

2.4 Reinserção da criança ao convívio familiar e comunitário:  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(família de origem)  

5  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(família de extensa)  

0  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(adoção nacional)  

0  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(adoção internacional)  

0  

No. de usuários atendidos que foram transferidos para outros 
abrigos  

14  

2.5 
Inserção da família em programas de transferência de 
renda. 

No. de famílias que foram inseridas em programa de 
transferência de renda 

8  
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Acolhimento de crianças e adolescentes em 

situação de rua e/ou exploração sexual, usuários ou 
não de substâncias psicoativas,  

No. de crianças e adolescentes acolhidos   260  
No. de crianças adolescentes acolhidos de outros 
municipios  

 42  

No. de crianças adolescentes que acessaram o 
pernoite espontaneamente  

 196  

No. de crianças adolescentes encaminhados pelos 
CT  

 26  

No. de crianças adolescentes encaminhados pela 
Vara da Infância e Juventude  

 5  

No. de crianças adolescentes encaminhados pela 
Casa Guadalupana 

 2  

No. de adolescentes encaminhados pela Casa 
Betel  

 7  

No. de crianças adolescentes encaminhados pelo 
CRAISA 

 3  

No. de crianças adolescentes encaminhados pela 
GM 

 7  

No. de adolescentes encaminhados pela PM  6  
No. de crianças adolescentes encaminhados pelo 
COMEC 

 2  

No. de crianças adolescentes segundo faixa etária 
7-12: 

 37  

No. de crianças adolescentes segundo faixa etária 
13-14: 

 92  

No. de crianças adolescentes segundo faixa etária 
15-17: 

 104  

No. de crianças adolescentes segundo faixa etária 
18 anos: 

 11  

No. de crianças adolescentes quanto ao gênero: 
masculino  

 189   

No. de crianças adolescentes quanto ao gênero: 
feminino 

 71    

No. de crianças adolescentes acolhidos em 
situação de rua 

 225  

No. de crianças adolescentes acolhidos em 
situação de ESCCA ou suspeita 

 34  

No. de crianças adolescentes acolhidos vítimas de 
VDCCA 

 94  

No. de adolescentes acolhidos evadidos de 
comunidade terapeutica 

 13  

No. de crianças adolescentes acolhidos em 
situação de trabalho infantil (rodinho) 

 10  

No. de adolescentes acolhidos (ato infracional)  2  
No. de adolescentes acolhidos evadidos de abrigos  20  

3.2 
Oferta de proteção integral por meio do pernoite; 
alimentação; vestuário; higienização;  

No. de acolhimentos realizados em média por 
usuário 

2.109    

3.3 Visitas e entrevistas domiciliares;  No. de visitas realizadas 2 a 3     

3.4 
Referenciamentos e contra referenciamentos a rede 
de proteção social;  

No. de referenciamentos e contra referenciamentos 
realizados  

260    
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Programa/Serviço: OG - PROGRAMA CONVIVÊNCIA E CIDADANIA – Serviço de Abordagem e Referenciamento 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 
 Público Alvo Crianças e Adolescentes 

Área Programática 
Crianças e Adolescentes em 

situação de mercado informal ou 
mendicância 

 Problema / Fenômeno Social 
Situação de mercado informal ou 

mendicância 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Abordar e Referenciar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil na região central da cidade e outras 
regiões tendo como referencia as principais avenidas 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Capacitar de forma continuada e sistemática as equipes de trabalho na temática do trabalho infantil e demais temas 
pertinentes; Desenvolver as ações de forma articulada, com caracteristicas do trabalho inter setorial; Participar das 
reuniões programadas com o gestor, com CMDCA, Conselhos Tutelares e com CMAS. 

1.3 Resultados Esperados 

Promover melhorias nas condições habitacionais; Promover a inserção dos adolescentes no Programa Jovem.Com.; 
Promover a inserção de adolescentes no Programa Ação Jovem; Promover a inserção de adolescentes a cursos de 
Iniciação Profissional; Promover a inserção de Adolescentes no Trabalho de Aprendiz;Promover o não retorno dos 
adolescentes atendidos ao trabalho infantil. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Identificar e estabelecer vínculos com as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e mendicância, tomar 
conhecimento da situação se a criança ou adolescente; está sozinha,acompanhada por familiares adulto explorador, dias 
e horários de permanencia na rua; Realizar encaminhamentos das crianças eou/adolescentes, bem como das 
respectivas famílias para os serviços da rede de atendimento do município; Atender na sede do Programa com trabalho 
sócio educativo 90 adolescentes de 12 a 16 anos em situação de trabalho infantil; Acompanhar o grupo familiar de forma 
estreita e sistemática; Realizar o trabalho em rede; Trabalhar as consequências da situação de trabalho infantil na vida 
das crianças e adolescentes, familiares e comunidade;     

1.5. Atividades Meio Prioritárias  
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Promover melhorias nas condições habitacionais   
No. de famílias  atendidas que realizaram melhorias nas 
condições habitacionais . 

 06  

2.2 
Promover a inserção dos adolescentes no Programa 
Jovem.Com.,  

No. de adolescentes inseridos no Programa Jovem.Com, . 03   

2.3 
Promover a inserção de adolescentes a cursos de Iniciação 
Profissional,   

No. de adolescentes inseridos em cursos de Iniciação 
Profissional,  .  

21   

2.4 
Promover a inserção de Adolescentes no Trabalho de 
Aprendiz, 

No. de adolescentes inseridos no Trabalho de Aprendiz,  .  03   

2.5 
Promover o não retorno dos adolescentes atendidos ao 
trabalho infantil,  

No. de adolescentes atendidos que não mais retornaram ao 
trabalho infantil,  .  

84   
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 Realizar abordagens 
No de Abordagens realizadas e no. de usuários 
atendidos .  

165 138  

3.2 Realizar Abordagens Domiciliares,  
No de Abordagens Domiciliares realizadas e no. 
de usuários atendidos .  

159 159  

3.3 Realizar Entrevistas Domiciliares,  
No. de Entrevistas domiciliares realizadas e no. de 
usuários atendidos .  

67 67  

3.4 Realizar Entrevista Social de Estudo de Caso,  
No. de Entrevistas Sociais de Estudo de Caso 
realizadas e no. de usuários atendidos .  

47 47  

3.5 Realizar Entrevistas Sociais de Acompanhamento 
No. de Entrevistas Sociais realizadas de 
Acompanhamento realizadas e no. de usuários 
atendidos, usuários considerando grupo familiar. 

175 525   

3.6 Realizar Entrevistas de atendimento Espontâneo,  
No. de Entrevistas de atendimento Espontâneo no. 
de usuários atendidos .   

0 0  

3.7 Realizar Atendimentos de denuncias,  
No. de Atendimentos de denuncias e no. de 
usuários atendidos .  

84 84  

3.8 Realizar inclusões no PETI 
No. de inclusões no PETI realizadas e no. de 
usuários atendidos, considerando o grupo familiar. 

4 20   

3.9 Realizar inclusões no Convivência e Cidadania,  
No. de inclusões no Convivência e Cidadania 
realizadas e no. de usuários atendidos, 
considerando o grupo familiar 

11 50   

3.10 Realizar encaminhamentos para o PETI, 
No. de encaminhamentos realizados para o PETI e 
no. de usuários atendidos, usuários considerando 
o grupo familiar. 

19 95   

3.11 Realizar encaminhamentos para Documentação,  
No. de encaminhamentos realizados para 
Documentação e no. de usuários atendidos .  

19 19  

3.12 Realizar encaminhamentos para o Poupa Tempo,  
No. de encaminhamentos para o Poupa Tempo 
realizados e no. de usuários atendidos .  

5 5  

3.13 
Realizar encaminhamentos   para Cartório 
Eleitoral,  

No. de encaminhamentos  para Cartório Eleitoral 
realizados e no. de usuários atendidos .  

2 2  

3.14 Realizar encaminhamentos  para Bolsa Família,  
No. de encaminhamentos para Bolsa Família 
realizadas e no. de usuários atendidos .  

6 6  

3.15 Realizar encaminhamentos  para o BPC,         

3.16 
Realizar encaminhamentos  para Serviços 
Jurídicos,  

No. de encaminhamentos realizados para Serviços 
Jurídicos,  

5 5  

3.17 
Realizar encaminhamentos  para o Conselho 
Tutelar,  

No. de encaminhamentos para o Conselho Tutelar 
realizadas e no. de usuários atendidos, usuários 
considerando o grupo familiar. 

20 100   

3.18 
Realizar encaminhamentos  para DDM, 32 para 
ONG’S, 

No. de encaminhamentos para DDM realizadas e 
no. de usuários atendidos .  

3 3  

3.19 Realizar encaminhamentos Núcleos Comunitários, 
No. de encaminhamentos Núcleos Comunitários 
realizadas e no. de usuários atendidos .  

05 5  

3.20 
Realizar encaminhamentos para Centros 
Profissionalizantes, 

No. de encaminhamentos para Centros 
Profissionalizantes realizadas e no. de usuários 
atendidos .  

06 6  

3.21 Realizar encaminhamentos  para CRAISA,  
No. de encaminhamentos para CRAISA realizadas 
e no. de usuários atendidos .  

06  6  

3.22 
Realizar  Atendimento individual com 
adolescentes:  

No. de atendimentos individuais com adolescentes 
realizados e no. de usuários atendidos .  

360 360  

3.23 
Realizar  Visitas à exposições culturais: 06, Teatro 
e Cinema: 04, Passeios:  

No. de Visitas à exposições culturais realizadas e 
no. de usuários atendidos .  

1 35  

3.24 
Realizar  Grupos de Reflexão com os 
adolescentes:  

No. de Grupos de Reflexão com os adolescentes 
realizados e no. de usuários atendidos .  

 
20 grupos (90 
adolescentes)

 

3.25 Realizar  Atendimento individual com a família:  
No. de atendimentos individuais com a famílias 
realizados e no. de usuários atendidos .   

200   73 

3.26 Realizar  Visitas domiciliares:  
No. de Visitas domiciliares realizadas e no. de 
usuários atendidos .  

117   73 

3.27 
Realizar inserção de famílias na rede sócio 
Assistencial:  

No. de inserções de famílias na rede sócio 
Assistencial realizadas e no. de usuários atendidos 
.  

73 73  

3.28 Realizar  reuniões de pais  
No. de Reuniões de pais realizadas e no. de 
usuários atendidos .   

16 73  

3.29 
Realizar  encaminhamentos para cursos iniciação 
profissional:  

No. de Encaminhamentos para cursos iniciação 
profissional realizados e no. de usuários atendidos 
.  

22  22  

3.30 Realizar  inclusão no Programa Jovem.Com 
No. de Inclusões no Programa Jovem.Com 
realizadas e no. de usuários atendidos .  

3 3  

3.31 
Realizar  inserção de Adolescentes no Programa 
Ação Jovem:  

No. de inserções de adolescentes Programa Ação 
Jovem realizados e no. de usuários atendidos .  

16 16  

3.32 
Realizar  inserção de adolescentes no trabalho de 
Aprendiz 

No. de Inserções de adolescentes no trabalho de 
Aprendiz realizados e no. de usuários atendidos .  

3 3  
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Programa/Serviço: OG - REPUBLICA 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 
 Público Alvo 

Adolescentes desligados e referenciados 
dos serviços de abrigo com vínculos 

familiares rompidos ou extremamente 
fragilizados 

Área Programática 
Programa De Acolhimento 

Institucional E Acolhimento Familiar 
Para Criança E Adolescente 

 Problema / Fenômeno Social 
Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 

Garantir os meios para que todos adolescentes desligados e referenciados dos serviços de abrigo com vínculos 
familiares rompidos ou extremamente fragilizados tenham apoio e suporte de moradia subsidiada, o desenvolvimento de 
suas potencialidades e a conquista de maior grau de independência individual e social na perspectiva de prepará-lo para 
o alcance da autonomia pessoal e auto-sustentação. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Atender a doutrina da proteção integral, do caráter da excepcionalidade e transitoriedade da medida de proteção de 
abrigamento, das peculiaridades do segredo de justiça e da garantia do direito à convivência familiar e comunitária. 

1.3 Resultados Esperados 

Garantir o acesso ao ensino formal; Garantir o acesso à documentação civil; Garantir o acesso à saúde; Garantir o 
acesso à cursos; Inserção no mercado de trabalho; Fortalecimento dos vínculos familiares e da rede significativa; 
Reinserção da criança ao convívio familiar e comunitário; Auto gestão da republica, autonomia e independência dos 
adolescentes; Convivência entre irmãos em grupos; Inserção da família em programas de transferência de renda. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Quanto as atividades recreativas, lúdicas e culturais nos finais de semana é livre para eles irem ao shopping, cinemas, 
esportes e passeios. Quanto as atividades de fortalecimento a convivência familiar e comunitária: visitas aos familiares 
(para aqueles que tem contato), amigos e padrinhos. Quanto as atividades de auto gestão da republica, autonomia e 
independência dos adolescentes desenvolvem dinâmicas de grupo, saídas supervisionadas ao centro da cidade e 
orientações. Quanto as atividades prevenção e proteção contra riscos pessoais e sociais desenvolveram dinâmicas de 
grupo, orientações e palestras; Acolhimento de adolescentes desligados e referenciados dos serviços de abrigo com 
vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados; Oferta de proteção integral por meio de: moradia; 
alimentação; vestuário; higienização; Visitas e entrevistas domiciliares; Referenciamentos e contra referenciamentos a 
rede de proteção social; Atividades recreativas, lúdicas e culturais; Atividades de auto gestão da republica, autonomia e 
independência dos adolescentes; Atividades de fortalecimento dos vinculos familiares e comunitários; Referenciamento 
das famílias à benefícios de tranferência de renda; Encaminhamento e acompanhamento para a rede de proteção social, 
com ênfase nos serviços de saúde mental; Atividades de prevenção e proteção contra riscos pessoais e sociais; 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

Realizar reuniões com funcionários, técnicos, operativos e gerenciais visando o planejamento, acompanhamento das 
ações desenvolvidas, bem como avaliação de capacidade de gestão (administrativa, financeira e operacional); Realizar 
e/ou participar em eventos internos e externos visando a divulgação do serviço; Realizar reuniões internas e externas ao 
abrigo, visando a melhoria na qualidade dos serviços realizados; Mapeamento dos procedimentos de saúde 
operacionalizados para o atendimento a esta demanda específica/usuários em tratamento no abrigo; Reuniões com os 
atores que atendam esta demanda, para avaliação diagnóstica de competências de responsabilização da mesma 
(Saúde/Assistência e/ou outros); Reuniões para articulação da rede socioassistencial e da rede de serviços da saúde, 
visando o atendimento às necessidades dos usuários em tratamento; Discussões conjuntas com os atores envolvidos na 
ampliação do atendimento, bem como sobre esta demanda X políticas públicas existentes; Capacitação e supervisão 
continuadas da equipe, visando a melhoria na qualidade do atendimento; Reuniões visando orientações, monitoramento 
e avaliação das ações desenvolvidas nos Abrigos; Articulações intersetoriais para atendimento das demandas dos 
idosos;  
Reuniões técnicas internas e externas para discussão de casos;  Participar de reuniões de redes temáticas (fluxo da rede 
de abrigos, ESCCA, comissões CMDCA);  Articulações com a rede de serviços de atendimento à criança e ao 
adolescente em situação de rua e ESCCA complementar ao pernoite para potencialização das ações; Participar de 
reuniões e manter permanente articulação com o Sistema de Garantia de Direitos; Propiciar atividades que garantam o 
retorno à família de origem e comunitária. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Garantir o acesso ao ensino formal  No. de usuários atendidos que acessaram o ensino formal  31  

2.2 Garantir o acesso à documentação civil. 
No. de usuários atendidos que acessaram a documentação 
civil 

31  

2.3 Garantir o acesso à saúde No. de usuários atendidos que acessaram à saúde 31  
2,4 Garantir o acesso à cursos No. de usuários atendidos que acessaram cursos 4  
2.5 Inserção no mercado de trabalho No. de usuários atendidos inseridos no mercado de trabalho 29  

2.6 
Fortalecimento dos vínculos familiares e da rede 
significativa;  

No. de usuários atendidos que receberam visitas de familiares 
e rede significativa  

   

2.7 Reinserção da criança ao convívio familiar e comunitário:  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(família de origem)  

4  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(família de extensa)  

1  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(adoção nacional)  

0  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(adoção internacional)  

0  

No. de usuários atendidos evadidos 0  
No. de usuários atendidos que buscaram outro tipo de moradia 
(aluguel, republica c/ amigos, etc) 

15  

2.8 
Auto gestão da republica, autonomia e independência dos 
adolescentes 

No. de usuários atendidos  31  

2.9 Convivência entre irmãos em grupos;  No. de usuários atendidos em grupos de irmãos 1  

2.10 
Inserção da família em programas de transferência de 
renda. 

No. de famílias que foram inseridas em programa de 
transferência de renda 

0  
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Acolhimento de adolescentes desligados e 
referenciados dos serviços de abrigo com vínculos 
familiares rompidos ou extremamente fragilizados 

No. de adolescentes acolhidos    31  
No. de adolescentes acolhidos de outros municipios   5  
No. de adolescentes transferidos da Cidade dos 
Menores 

  30  

No. de adolescentes segundo faixa etária: 17 anos:   31  
No. de adolescentes quanto ao gênero: masculino   20  
No. de adolescentes quanto ao gênero: fem   11   
No. de adolescentes acolhidos segundo região de 
origem: Norte  

  3  

No. de adolescentes acolhidos segundo região de 
origem: Sul  

  7  

No. de adolescentes acolhidos segundo região de 
origem: Leste  

  3  

No. de adolescentes acolhidos segundo região de 
origem: NO  

  3  

No. de adolescentes acolhidos segundo região de 
origem: SO  

  4  

No. de adolescentes com genitores destituídos do 
poder familiar 

  8  

No. de adolescentes com genitores liminarmente 
destituídos do poder familiar 

  0  

No. de adolescentes com deficiência   1  

3.2 
Oferta de proteção integral por meio de: moradia; 
alimentação; vestuário; higienização;  

No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos  

  31  

3.3 Visitas e entrevistas domiciliares;  No. de visitas realizadas em média por usuário  3   

3.4 
Referenciamentos e contra referenciamentos a rede 
de proteção social;  

No. de referenciamentos e contra referenciamentos 
realizados  

  0  

3.5 Atividades recreativas, lúdicas e culturais;  No. de atividades recreativas, lúdicas e culturais      
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Programa/Serviço: OG - REPUBLICA ASSISTIDA 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 
 Público Alvo 

Adolescentes em situação de risco com 
vulnerabilidades e agravos em saúde 

mental 

Área Programática 
Programa De Acolhimento 

Institucional E Acolhimento Familiar 
Para Criança E Adolescente 

 Problema / Fenômeno Social 
Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 

Oferecer espaço de proteção (abrigo) e de cuidados adequados às necessidades desse público (adolescentes em 
Situação de Rua com agravos em saúde mental) por meio de ações integradas da saúde mental e da assistência social, 
com a co-responsabilidade do sistema de garantia de direitos. Garantir os meios para que todos os adolescentes, com a 
medida de proteção de abrigamento, tenham restabelecidos seus direitos, o desenvolvimento de suas potencialidades e 
a conquista de maior grau de independência individual e social, na perspectiva  da garantia do direito a convivência 
familiar e comunitária. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Atender a doutrina da proteção integral, do caráter da excepcionalidade e transitoriedade da medida de proteção de 
abrigamento, das peculiaridades do segredo de justiça e da garantia do direito à convivência familiar e comunitária. 

1.3 Resultados Esperados 

Garantir o acesso ao ensino formal; Garantir o acesso à documentação civil; Garantir o acesso à saúde; Garantir o 
acesso à cursos; Inserção no mercado de trabalho; Fortalecimento dos vínculos familiares e da rede significativa; 
Reinserção do adolescente  ao convívio familiar e comunitário; Auto gestão da republica, autonomia e independência dos 
adolescentes. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Quanto as atividades recreativas, lúdicas e culturais nos finais de semana é livre para eles irem ao shopping, cinemas, 
esportes e passeios. Quanto as atividades de fortalecimento a convivência familiar e comunitária: visitas aos familiares 
(para aqueles que tem contato), amigos e padrinhos. Quanto as atividades de auto gestão da republica, autonomia e 
independência dos adolescentes desenvolvem dinâmicas de grupo, saídas supervisionadas ao centro da cidade e 
orientações. Quanto as atividades prevenção e proteção contra riscos pessoais e sociais desenvolveram dinâmicas de 
grupo, orientações e palestras; Oferta de proteção integral por meio de: moradia; alimentação; vestuário; higienização; 
Visitas e entrevistas domiciliares; Referenciamentos e contra referenciamentos a rede de proteção social; Atividades 
recreativas, lúdicas e culturais; Atividades de fortalecimento dos vinculos familiares e comunitários; Encaminhamento e 
acompanhamento para a rede de proteção social, com ênfase nos serviços de saúde mental; Atividades de prevenção e 
proteção contra riscos pessoais e sociais; 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

Realizar reuniões com funcionários, técnicos, operativos e gerenciais visando o planejamento, acompanhamento das 
ações desenvolvidas, bem como avaliação de capacidade de gestão (administrativa, financeira e operacional); Realizar 
e/ou participar em eventos internos e externos visando a divulgação do serviço; Realizar reuniões internas e externas ao 
abrigo, visando a melhoria na qualidade dos serviços realizados; Mapeamento dos procedimentos de saúde 
operacionalizados para o atendimento a esta demanda específica/usuários em tratamento no abrigo; Reuniões com os 
atores que atendam esta demanda, para avaliação diagnóstica de competências de responsabilização da mesma 
(Saúde/Assistência e/ou outros); Reuniões para articulação da rede socioassistencial e da rede de serviços da saúde, 
visando o atendimento às necessidades dos usuários em tratamento; Discussões conjuntas com os atores envolvidos na 
ampliação do atendimento, bem como sobre esta demanda X políticas públicas existentes; Capacitação e supervisão 
continuadas da equipe, visando a melhoria na qualidade do atendimento; Reuniões visando orientações, monitoramento 
e avaliação das ações desenvolvidas nos Abrigos; Articulações intersetoriais para atendimento das demandas dos 
adolescentes;  
Reuniões técnicas internas e externas para discussão de casos;  Participar de reuniões de redes temáticas (fluxo da rede 
de abrigos, ESCCA, comissões CMDCA);  Articulações com a rede de serviços de atendimento à criança e ao 
adolescente em situação de rua e ESCCA h para potencialização das ações; Participar de reuniões e manter permanente 
articulação com o Sistema de Garantia de Direitos; Propiciar atividades que garantam o retorno à família de origem e 
comunitária. 

2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Garantir o acesso à documentação civil. 
No. de usuários atendidos que acessaram a documentação 
civil 

03  

2.2 Garantir o acesso à saúde. No. de usuários atendidos que acessaram à saúde 05  

2.3 
Fortalecimento dos vínculos familiares e da rede 
significativa. 

No. de usuários atendidos que receberam visitas de familiares 
e rede significativa  

05  

2.4  No. de usuários atendidos evadidos 02  

2.5 
Auto gestão da republica, autonomia e independência dos 
adolescentes. 

No. de usuários atendidos  05  

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Acolhimento de adolescentes com vínculos 
familiares rompidos ou extremamente fragilizados 

No. de adolescentes acolhidos    05  
No. de adolescentes quanto ao gênero: masc   04  
No. de adolescentes quanto ao gênero: fem   01  
No. de adolescentes acolhidos originários da região 
Leste 

  02  

No. de adolescentes acolhidos originários da região 
Noroeste 

  03  

3.2 
Oferta de proteção integral por meio de: moradia; 
alimentação; vestuário; higienização;  

No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos  

 1105 05  

3.3 Visitas e entrevistas domiciliares;  No. de visitas realizadas (em média por usuário)  02 05 01 

3.4 
Referenciamentos e contra referenciamentos a rede 
de proteção social;  

No. de referenciamentos e contra referenciamentos 
realizados  

650 10 01 

3.5 Atividades recreativas, lúdicas e culturais;  No. de atividades recreativas, lúdicas e culturais 255 5  
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Programa/Serviço: SAMIM – Serviço de Atendimento ao Migrante, Itinerante e Mendicante (Albergue/Abrigo) – funcionamento 24 horas 
 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 
 Público Alvo 

 Pessoas adultas e famílias, migrantes, 
itinerantes e em situação de rua 

Área Programática 
População migrante, itinerante e em 

situação de rua 
 Problema / Fenômeno Social Exclusão social 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 

Albergar emergencialmente a população migrante, itinerante e moradores de rua ou qualquer outra pessoa em situação 
circunstancial de rua, atendendo as necessidades básicas de acolhimento, higiene, alimentação e pernoite, buscando 
refletir suas expectativas de vida e possibilidades de mudança, tendo como diretriz principal a inclusão social, o resgate 
da cidadania e da convivência familiar e comunitária; 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Albergue; Abrigo; necessidades básicas; atendimento psicossocial; atendimento domiciliar, sóciofamiliar e sócio-
educativo; transferência de renda; grupos de convivência e sociabilidade; defesa de direitos; acolhimento temporário; 
assistência material; articulação e fortalecimento de redes; defesa social e institucional. 

1.3 Resultados Esperados 

Promover retorno dos usuários às famílias; Promover retorno dos usuários às famílias; Promover acesso a outros 
municípios concedendo  passes intermunicipais; Promover resgate dos vínculos familiares; Promover inserção em outros 
abrigos; Promover inserção em outros abrigos; Promover acesso à Benefícios Sociais; Promover acesso à Benefícios 
Sociais; Promover acesso à Benefícios Sociais; Promover inserção no mercado de trabalho; Promover acesso à 
atendimento na saúde mental; Promover acesso à atendimento na saúde. 

1.4 Estratégias Metodológicas 
Planejamento, monitoramento e avaliação; articulação com parceiros; articulação intersetorial; divulgação do 
serviço/programa; capacitação da equipe; participação em eventos; gestão e operação. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias  
 

2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Promover retorno dos usuários às famílias. No. de usuários que retornaram à família  220   

2.2 Promover retorno dos usuários às famílias. 
No. de usuários que retornaram à família através do Proj. Of. 
De Geração de Renda para Mor. Rua . 

4   

2.3 
Promover acesso a outros municípios concedendo  passes 
intermunicipais. 

Nº de usuários que acessaram outros municípios. 250   

2.4 Promover resgate dos vínculos famíliares. No. de usuários que resgataram vínculo familiar, . 382   

2.5 Promover inserção em outros abrigos. 
No. de usuários inseridos no Abrigo Renascer/Toca/ para 
Idoso . 

9   

2.6 Promover inserção em outros abrigos. No. de usuários inseridos em abrigo para idosos . 2   
2.7 Promover acesso à Benefícios Sociais. No. de usuários com o pedido de BPC deferido . 1   

2.8 Promover acesso à Benefícios Sociais. 
No. de usuários participantes do Projeto Bolsa  Auxílio-
Moradia e Geração de Renda que estão em Pensão . 

11   

2.9 Promover acesso à Benefícios Sociais. 
No. de novos usuários inseridos com acompanhamento e 
monitoramento  - Projeto Bolsa  Auxílio-Moradia e Geração de 
Renda . 

15   

2.10 Promover inserção no mercado de trabalho. No. de usuários em emprego formal . 13   
2.11 Promover acesso à atendimento na saúde mental. No. de usuários em tratamento na Saúde Mental . 33   
2.12 Promover acesso à atendimento na saúde. No. de usuários inseridos na rede de Saúde. 457   
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 Oferecer Pernoites . 
No. de       pernoites e no. de usuários atendidos 
em relação ao total de demandatários pelo serviço. 

40.921    

3.2 Oferecer Atendimentos Sociais . 
No. de  Atendimentos Sociais e no. de usuários 
atendidos em relação ao total de demandatários 
pelo serviço. 

4.368 2.417  

3.3 Oferecer Encaminhamentos para a Saúde. 
No. de Encaminhamentos para a Saúde e no. de 
usuários atendidos em relação ao total de 
demandatários pelo serviço. 

1.170 457  

3.4 
Oferecer encaminhamentos para providência de 
documentação, fotos. 

No. de encaminhamentos para providência de 
documentação, fotos e no. de usuários atendidos 
em relação ao total de demandatários pelo serviço. 

223 183  

3.5 
Oferecer atendimento no projeto em parceria com o 
INSS-Campinas. 

No. de atendimento no projeto em parceria com o 
INSS-Campinas e no. de usuários atendidos em 
relação ao total de demandatários pelo serviço. 

24 16  

3.6 
Oferecer encaminhamento para Casa de 
Recuperação. 

No. de encaminhamento para Casa de 
Recuperação e no. de usuários atendidos em 
relação ao total de demandatários pelo serviço. 

4    

3.7 Oferecer Passes Urbanos. 
No. de Passes Urbanos oferecidos e no. de 
usuários atendidos em relação ao total de 
demandatários pelo serviço. 

430    

3.8 Oferecer Passagens Intermunicipais. 
No. de Passagens Intermunicipais oferecidas e 
noites e no. de usuários atendidos em relação ao 
total de demandatários pelo serviço. 

250 250  

3.9 Oferecer cestas básicas. 
No. de cestas básicas e no. de usuários atendidos 
em relação ao total de demandatários pelo serviço. 

100 100  

3.10 Oferecer visitas e entrevistas domiciliares. 
No. de  visitas e entrevistas domiciliares realizadas 
e no. de usuários atendidos em relação ao total de 
demandatários pelo serviço. 

162 54  

3.11 Referenciar por meio de Relatórios Sociais. 
No. de Relatórios Sociais realizados e no. de 
usuários atendidos em relação ao total de 
demandatários pelo serviço. 

15 15  

3.12 
Oferecer encaminhamentos ao Projeto Oficina de 
Geração de Renda/Bolsa Incentivo. 

No. de encaminhamentos realizados e no. de 
usuários atendidos em relação ao total de 
demandatários pelo serviço. 

15 15  

3.13 Oferecer atendimento psicológico 
No. de atendimentos realizados e no. de usuários 
atendidos em relação ao total de demandatários 
pelo serviço. 

217 109  

3.14 Oferecer Relatórios Estatísticos. 
No. de Relatórios Estatísticos realizados e no. de 
usuários atendidos em relação ao total de 
demandatários pelo serviço. 

22    

3.15 Oferecer Reunião diária de acolhimento. 
No. de       reuniões realizadas e no. de usuários 
atendidos em relação ao total de demandatários 
pelo serviço. 

196    

3.16 Oferecer Assembléias com usuário. 
No. de Assembléias com usuários realizadas e no. 
de usuários atendidos em relação ao total de 
demandatários pelo serviço. 

5    

3.17 Oferecer Localização de Família. 
No. de Localizações de Família realizadas e no. de 
usuários atendidos em relação ao total de 
demandatários pelo serviço. 

162    

3.18 
Oferecer espaço de trocas de experiências e 
resignificação para estabelecimento de novo projeto 
de vida - Projeto Identidade. 

Nº de encontros realizados e nº de usuários 
participantes 

26 364  

3.19 
Oferecer refeições - café da manhã, almoço, café 
da tarde e jantar. 

No. de refeições oferecidas e no. de usuários 
atendidos em relação ao total de demandatários 
pelo serviço: Café manhã - 

24.266     

No. de refeições oferecidas e no. de usuários 
atendidos em relação ao total de demandatários 
pelo serviço: Almoço - 

21.268    

No. de refeições oferecidas e no. de usuários 
atendidos em relação ao total de demandatários 
pelo serviço: Café tarde 

28.199   

No. de refeições oferecidas e no. de usuários 
atendidos em relação ao total de demandatários 
pelo serviço: Jantar - 

47.359   

3.20 

Oferecer abrigamento de pessoas com 
necessidades especiais até o encaminhamento 
efetivo da situação do usuário (retorno à família ou 
à cidade de origem, tratamento de saúde, inserção 
em Casa de Repouso ou de Recuperação, Abrigo 
Renascer);. 

No. de  abrigamentos realizados e no. de usuários 
atendidos em relação ao total de demandatários 
pelo serviço. 

27    

3.21 
Oferecer entrevista social e encaminhamentos 
Cons. Tutelar, DDM, CRAS, etc) ;. 

No. de entrevista social e encaminhamentos 
realizados e no. de usuários atendidos em relação 
ao total de demandatários pelo serviço. 

9    

3.22 Oferecer Aulas da FUMEC. 
No. de  aulas da FUMEC realizadas e no. de 
usuários atendidos em relação ao total de 
demandatários pelo serviço. 

148 800  

323 
Oferecer grupo de monitoramento aos usuários 
inseridos nas oficinas de geração de renda 

Nº de reuniões realizadas e nº de usuários 
participantes 

41 15  

3.24 
Oferecer saída aos usuários que não aderiram as 
propostas ou encaminhamentos realizados 

Nº de usuários que não aderiram as propostas ou 
encaminhamentos . 

1.918 1.918  

3.25 
Oferecer encaminhamentos ao Projeto de 
Recâmbio – retorno à cidade de origem, 
referenciado e. 

No. de encaminhamentos realizados e no. de 
usuários atendidos em relação ao total de 
demandatários pelo serviço. 

182 182  
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Programa/Serviço: OG - SERVIÇO ALTERNATIVO DE PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - SAPECA 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 
 Público Alvo Criança, adolescente e família 

Área Programática Criança e adolescente  Problema / Fenômeno Social 
Violência doméstica contra a criança e o 

adolescente 
1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Atender provisoriamente a criança e ao adolescente vítima de violência doméstica em famílias acolhedoras, 
possibilitando a efetivação de uma política de proteção à família de origem, favorecendo o rompimento do ciclo da 
violência e a garantia da convivência familiar e comunitária. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Atender a doutrina da proteção integral e o caráter de excepcionalidade e provisoriedade da medida de proteção de 
acolhimento familiar.         Garantir o direito à convivência familiar e comunitária para as crianças/adolescentes 
acompanhados.                                                                           Elaborar, dentro da metodologia de trabalho do programa, 
um Plano de Ação específico para cada família atendida, visando a reintegração protegida da criança/adolescente à sua 
família de origem ou, esgotadas as possibilidades de retorno, seu encaminhamento à família substituta. 

1.3 Resultados Esperados 

Garantir que o programa tenha um número mínimo de famílias acolhedoras preparadas; Acolher crianças e adolescentes 
em famílias do programa; Favorecer o contato das crianças e adolescentes acolhidos com a comunidade, utilizando a 
rede de serviços; Promover a preservação dos vínculos das crianças e adolescentes acolhidos com suas famílias de 
origem, salvo determinação judicial em contrário; Propiciar a preservação da história das crianças e adolescentes 
acolhidos; Possibilitar a inclusão das famílias de origem na rede de proteção social e pessoal; Propiciar a reintegração à 
família de origem (pais biológicos, família extensa, pessoas significativas). 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Realizar a acolhida dos candidatos à família acolhedora; Realizar reuniões mensais informativas para os candidatos ao 
acolhimento; Executar a formação semestral de famílias candidatas ao acolhimento; Oferecer espaço de escuta e 
atendimento às crianças e adolescentes acolhidos; Realizar oficinas lúdicas quinzenais às crianças e adolescentes 
(acolhidos e acolhedores). 
Realizar atendimento psicossocial individual ou grupal à família de origem; Realizar entrevistas domiciliares à família de 
origem e pessoas significativas; Realizar acompanhamento às visitas monitoradas entre crianças, adolescentes e seus 
familiares; Elaborar um Plano de Ação para cada criança, adolescente e família acompanhada; Realizar atendimento 
psicossocial individual ou grupal à família acolhedora; Realizar entrevistas domiciliares à família acolhedora; Realizar 
reuniões quinzenais com as famílias acolhedoras (gestão e acolhimento); Promover  a inserção e a co-responsabilização 
da rede de serviços no acompanhamento dos acolhimentos; Elaborar relatórios para os parceiros da rede e para o 
subsídio do processo judicial junto à  V.I.J. 
Realizar acompanhamento pós retorno de dois anos em parceria com a rede de serviços do território (crianças e 
adolescentes residentes no município e reintegrados à família de origem). 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

Disseminação da proposta contribuindo para a criação de uma cultura de Acolhimento Familiar no país; Divulgação 
initerrupta do programa para captação de famílias candidatas ao acolhimento; Busca de parcerias para a ampliação e 
qualificação do trabalho; Capacitação e supervisão constante da equipe técnica; articipação dos profissionais em 
reuniões, comissões do CMDCA e eventos da área, para divulgação, articulação e troca de experiências que possibilitem 
a implementação da proposta de Acolhimento Familiar enquanto política pública; Realizar supervisão institucional 
voluntária para a equipe técnica do programa; Realizar encontros com voluntário do programa para criação de fluxos de 
gestão; Realizar contatos com a Fundação Rocha Brito - Hospital Vera Cruz/Campinas  para parceria na edição da 
metodologia do programa; Realizar parceria com o Programa CONVIVER (ONG de acolhimento familiar) para divulgação 
da proposta no município através da contratação de agência de propaganda. Verba aprovada pelo CMDCA; Realizar 
encontros mensais na sede do programa, "SAPECA RECEBE", envolvendo municípios do Estado e de fora, profissionais 
e estudantes para a socialização da experiência do programa; Participar de eventos no município e fora para a 
divulgação do trabalho e da proposta de Acolhimento familiar. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Garantir que o programa tenha um número mínimo de 
famílias acolhedoras preparadas. 

Número de famílias acolhedoras 25  

2.2 Acolher crianças e adolescentes em famílias do programa. Número de crianças e adolescentes acolhidos 29  

2.3 
Favorecer o contato das crianças e adolescentes acolhidos 
com a comunidade, utilizando a rede de serviços. 

Número de crianças e adolescentes inseridos na rede e 
comunidade 

29  

2.4 
Promover a preservação dos vínculos das crianças e 
adolescentes acolhidos com suas famílias de origem, salvo 
determinação judicial em contrário. 

Número de crianças e adolescentes com vínculos familiares 
preservados 

22  

2.5 
Propiciar a preservação da história das crianças e 
adolescentes acolhidos. 

Número de crianças e adolescentes com histórias preservadas 29  

2.6 
Possibilitar a inclusão das famílias de origem na rede de 
proteção social e pessoal. 

Número de famílias de origem incluídas na rede de proteção 32  

2.7 
Propiciar a reintegração à família de origem (pais 
biológicos, família extensa, pessoas significativas). 

Número de crianças e adolescentes reintegrados 8  
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Realizar a acolhida dos candidatos à família 
acolhedora. 

Número de pessoas acolhidas 34 34  

3.2 
Realizar reuniões mensais informativas para os 
candidatos ao acolhimento. 

Número de reuniõe e pessoas interessadas 
informadas 

8 13  

3.3 
Executar a formação semestral de famílias 
candidatas ao acolhimento. 

Número de formações e pessoas interessadas no 
acolhimento 

1 14  

3.4 
Oferecer espaço de escuta e atendimento às 
crianças e adolescentes acolhidos. 

Número de atendimentos realizados e número de 
crianças e adolescentes que receberam escuta 

56 19  

3.5 
Realizar oficinas lúdicas quinzenais às crianças e 
adolescentes (acolhidos e acolhedores). 

Número de encontros e número de crianças, 
adolescentes, profissionais e voluntários envolvidos 

16 239  

3.6 
Realizar atendimento psicossocial individual ou 
grupal à família de origem. 

Número de atendimentos à família de origem 184    

3.7 
Realizar entrevistas domiciliares à família de origem 
e pessoas significativas. 

Número de entrevistas domiciliares realizadas à 
família de origem 

70    

3.8 
Realizar acompanhamento às visitas monitoradas 
entre crianças, adolescentes e seus familiares. 

Número de visitas monitoradas realizadas 79    

3.9 
Elaborar um Plano de Ação para cada criança, 
adolescente e família acompanhada. 

Número de planos de ação construidos 29    

3.10 
Realizar atendimento psicossocial individual ou 
grupal à família acolhedora. 

Número de atendimentos à família acolhedora 103    

3.11 
Realizar entrevistas domiciliares à família 
acolhedora. 

Número de entrevistas domiciliares realizadas à 
família acolhedora 

50    

3.12 
Realizar reuniões quinzenais com as famílias 
acolhedoras (gestão e acolhimento). 

Número de reuniões e número de participantes 16 263  

3.13 
Realizar integração entre profissionais, famílias de 
origem e acolhedoras, crianças e adolescentes 
atendidos através de Festas Junina e de Natal. 

 2 200  

3.14 
Promover  a inserção e a co-responsabilização da 
rede de serviços no acompanhamento dos 
acolhimentos. 

Número de contatos e discussão de casos com a 
rede de serviços 

171    

3.15 
Elaborar relatórios para os parceiros da rede e para 
o subsídio do processo judicial junto à  V.I.J. 

Número de relatórios elaborados 46    

3.16 

Realizar acompanhamento pós retorno de dois anos 
em parceria com a rede de serviços do território 
(crianças e adolescentes residentes no município e 
reintegrados à família de origem). 

Número de crianças e adolescentes em 
acompanhamento pós-retorno 

22    

 
4. MEDIDAS ESTRATÉGICAS 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

4.1 
Realizar supervisão institucional voluntária para a equipe 
técnica do programa. 

Número de supervisões realizadas 10   

4.2 
Realizar encontros com voluntário do programa para 
criação de fluxos de gestão. 

Número de encontros realizados 10   

4.3 
Realizar contatos com a Fundação Rocha Brito - Hospital 
Vera Cruz/Campinas  para parceria na edição da 
metodologia do programa. 

Número de contatos realizados com parceiro 10   

4.4 

Realizar parceria com o Programa CONVIVER (ONG de 
acolhimento familiar) para divulgação da proposta no 
município através da contratação de agência de 
propaganda. Verba aprovada pelo CMDCA 

Número de encontros com parceiro e número de pessoas 
envolvidas 

3 24 

4.5 

Realizar encontros mensais na sede do programa, 
"SAPECA RECEBE", envolvendo municípios do Estado e 
de fora, profissionais e estudantes para a socialização da 
experiência do programa 

Número de reuniões e número de pessoas e profissionais 
envolvidos 

14 82 

4.6 
Participar de eventos no município e fora para a divulgação 
do trabalho e da proposta de Acolhimento familiar 

Número de participação em eventos 25   
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Programa/Serviço: OG - CASA ABRIGO DA MULHER – SARA M 

 

Nível Protetivo 
 Proteção social especial de alta 
complexidade 

 Público Alvo 

  
Mulheres e filhos em situação de violência 
doméstica com iminente risco de vida 
 

Área Programática  Violência doméstica  Problema / Fenômeno Social 
Violência de gênero dentro da esfera 
doméstica. 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Acolher e oferecer atendimento articulado / especializado ás mulheres e filhos, em situação de violência doméstica, com 
iminente risco de vida, disponibilizando-lhes assistência integral e sua reinserção comunitária. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

açoes psicossociais voltadas para a desconstrução do ciclo de violência de gênero, possibilitando uma compreensão 
básica do fenômeno da violência doméstica, tanto de gênero quanto em relação ás crianças / adolescentes, as 
possibilidades de enfrentamento e de continuar a obter ajuda após o retorno à convivência comunitária. 

1.3 Resultados Esperados 

Promover Obtenção do Auxílio Moradia para as mulheres abrigadas sem rede social significativa de apoio, viabilizando o 
seu desligamento da Casa Abrigo após longo período de permanência; Promover Assistência mais qualificada com 
relação às questões psicológicas e de compreensão da dinâmica de convivência das famílias na Casa Abrigo, decorrente 
da permanência de uma psicóloga em período integral no Serviço; Promover inserção em cursos profissionalizantes 
possibilitando uma melhor qualificação; Promover inserção em Programas de Transferência de Renda; Promover 
Aumento no acesso das moradoras com seus filhos a passeios externos, atividades de cultura e lazer; Promover Acesso 
das mulheres a curso de alfabetização; Promover Aprendizado das crianças em vincularem-se a figuras masculinas e de 
estabelecerem, com elas, relações baseadas no respeito, na troca de afeto e lúdica; Promover Crianças e adolescentes 
respeitados no seu direito de atividades sócio-educativas, de lazer e cultura, apesar da Casa Abrigo não ter estrutura 
adequada e equipe de profissionais suficientes; Promover melhoria na auto-estima de todos os moradores da Casa 
Abrigo, na consciência de que são merecedores de respeito e possuidores de cidadania; 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Realizar acolhimento de mulheres e filhos; Realizar atendimentos; Realizar atendimentos psicológicos; Realizar 
atendimentos sociais; Realizar atendimentos psicossociais; Realizar reuniões técnicas com a rede de Serviços 
(SMCTAIS / DDM / CEMEI / EMEI / EMEF /COMISSÃO VDCCA / DLU / PREF.MUN.VÁRZEA PAULISTA / ESPAÇO 
DAS VILAS / COAS / CENTROS DE SAÚDE / COMEC / DEFENSORIA PÚBLICA / REDE BANCÁRIA / FUMEC); 
Realizar rodas de conversas; Realizar assembléias deliberativas com as mulheres; Realizar inserções das mulheres em 
cursos profissionalizantes;  / no. de mulheres atendidas; Realizar inserções das mulheres em programas de 
alfabetização;  / no. de mulheres atendidas;Realizar capacitações das mulheres em nutrição, saúde bucal e prevenção a 
pediculose; Realizar inserções de crianças/adolescentes em escolas e NCCA; Realizar rodas lúdicas com as crianças / 
adolescentes; Realizar exibições de filmes temáticos e infantis; Realizar passeios em parques, bosques, bibliotecas,; 
cinemas, igreja, teatro, CPFL Cultura, Lixotur, Shopping Center, Espaço das Vilas; Realizar momentos de cuidados com 
a beleza pessoal das mulheres e filhos nos Centros Profissionalizantes; Realizar contatos e encaminhamentos à rede de 
Serviços, de apoio e parcerias da Casa Abrigo; Realizar festas comemorativas (aniversários, formaturas, datas especiais 
e momentos de música); Oferecer refeições; Realizar ações. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias  capacitação da equipe, gestão, auto-gestão, reuniões intersetoriais, constituição de redes. 
 

2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.2 

Promover Obtenção do Auxílio Moradia para as mulheres 
abrigadas sem rede social significativa de apoio, 
viabilizando o seu desligamento da Casa Abrigo após longo 
período de permanência; 

No. de mulheres atendidas que obtiveram Auxílio Moradia 
viabilizando o seu desligamento da Casa Abrigo após longo 
período de permanência. 

03  03  

2.3 

Promover Assistência mais qualificada com relação às 
questões psicológicas e de compreensão da dinâmica de 
convivência das famílias na Casa Abrigo, decorrente da 
permanência de uma psicóloga em período integral no 
Serviço; 

No. de mulheres e filhos atendidos que obtiveram Assistência 
mais qualificada com relação às questões psicológicas e de 
compreensão da dinâmica de convivência das famílias na 
Casa Abrigo, decorrente da permanência de uma psicóloga 
em período integral no Serviço. 

 143 33  

2.4 
Promover inserção em cursos profissionalizantes 
possibilitando uma melhor qualificação; 

No. de mulheres atendidas que foram inseridas em cursos 
profissionalizantes possibilitando uma melhor qualificação. 

18  18  

2.5 
Promover inserção em Programas de Transferência de 
Renda; 

No. de mulheres atendidas que foram inseridas em Programas 
de Transferência de Renda. 

33 33 

2.6 

Promover Aumento no acesso das moradoras com seus 
filhos a passeios externos, atividades de cultura e lazer; 

No. de mulheres e filhos atendidos, que obtiveram acesso 
passeios externos, atividades de cultura e lazer, incluindo 
festas comemorativas (aniversários, formaturas, momentos de 
música e datas especiais) 

143 33 

2.7 
Promover Acesso das mulheres a curso de alfabetização; No. de mulheres atendidas que obtiveram acesso a curso de 

alfabetização . 
02 02 

2.8 

Promover Aprendizado das crianças em vincularem-se a 
figuras masculinas e de estabelecerem, com elas, relações 
baseadas no respeito, na troca de afeto e lúdica; 

No. de crianças / adolescentes atendidos que aprenderam a 
vincularem-se a figuras masculinas e estabelecerem, com 
elas, relações baseadas no respeito, na troca de afeto e 
lúdica. 

104 33 

2.9 

Promover Crianças e adolescentes respeitados no seu 
direito de atividades sócio-educativas, de lazer e cultura, 
apesar da Casa Abrigo não ter estrutura adequada e 
equipe de profissionais suficientes; 

No. de crianças / adolescentes atendidos que obtiveram 
acesso a atividades sócio-educativas, de lazer e cultura, 
apesar da Casa Abrigo não ter estrutura adequada e equipe 
de profissionais suficientes. 

104 33 

2.10 Promover melhoria na auto-estima de todos os moradores 
da Casa Abrigo, na consciência de que são merecedores 
de respeito e possuidores de cidadania; 

Nº de mulheres e filhos atendidos que obtiveram melhoria na 
auto-estima, na consciência de que são merecedores de 
respeito e possuidores de cidadania.  

143 33 
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 Realizar acolhimento de mulheres e filhos. No. de mulheres e filhos acolhidos. 143 143 33 

3.2 
Realizar atendimentos. No. de atendimentos e no. de mulheres e filhos 

atendidos. 
3.544  128 33 

3.3 
Realizar atendimentos psicológicos. No. de atendimentos psicológicos e no. de 

mulheres e filhos atendidos. 
316  128 33 

3.4 
Realizar atendimentos sociais. No. de atendimentos sociais e no. de mulheres e 

filhos atendidos. 
373  128 33 

3.5 
Realizar atendimentos psicossociais. No.de atendimentos psicossociais e no. de 

mulheres e filhos atendidos. 
 38 128 33 

3.6 

Realizar reuniões técnicas com a rede de Serviços 
(SMCTAIS / DDM / CEMEI / EMEI / EMEF 
/COMISSÃO VDCCA / DLU / PREF.MUN.VÁRZEA 
PAULISTA / ESPAÇO DAS VILAS / COAS / 
CENTROS DE SAÚDE / COMEC / DEFENSORIA 
PÚBLICA / REDE BANCÁRIA / FUMEC). 

No. de reuniões técnicas com a rede de Serviços 
(SMCTAIS / DDM / CEMEI / EMEI / EMEF 
/COMISSÃO VDCCA / DLU / PREF.MUN.VÁRZEA 
PAULISTA / ESPAÇO DAS VILAS / COAS / 
CENTROS DE SAÚDE / COMEC / DEFENSORIA 
PÚBLICA / REDE BANCÁRIA / FUMEC). 

108  128 33 

3.7 
Realizar rodas de conversas. No. de rodas de conversas e no. de mulheres e 

filhos atendidos. 
41 128 33 

3.8 
Realizar assembléias deliberativas com as 
mulheres. 

No. de Número de assembléias deliberativas com 
as mulheres;  / no. de mulheres atendidas. 

37 33 33 

3.9 
Realizar inserções das mulheres em cursos 
profissionalizantes;  / no. de mulheres atendidas. 

No. de Número de inserções das mulheres em 
cursos profissionalizantes;  / no. de mulheres 
atendidas. 

05 05 05 

3.10 
Realizar inserções das mulheres em programas de 
alfabetização;  / no. de mulheres atendidas. 

No. de Número de inserções das mulheres em 
programas de alfabetização;  / no. de mulheres 
atendidas. 

02 02 02 

3.11 
Realizar capacitações das mulheres em nutrição, 
saúde bucal e prevenção a pediculose. 

No. de Número de capacitações das mulheres em 
nutrição, saúde bucal e prevenção a pediculose;  / 
no. de mulheres atendidas. 

33 33 33 

3.12 
Realizar inserções de crianças/adolescentes em 
escolas e NCCA. 

No. encaminhamentos para inserção de 
crianças/adolescentes em escolas e NCCA e no. de 
crianças / adolescentes atendidos. 

380 95 33 

3.13 
Realizar rodas lúdicas com as crianças / 
adolescentes. 

No. de Número de rodas lúdicas com as crianças  / 
adolescentes; no. de crianças / adolescentes 
atendidos. 

30 95 33 

3.14 
Realizar exibições de filmes temáticos e infantis. No. de Número de exibições de filmes temáticos e 

infantis;  / no. de mulheres e filhos atendidos. 
30 128 33 

3.15 
Realizar passeios em parques, bosques, 
bibliotecas, cinemas, igreja, teatro, CPFL Cultura, 
Lixotur, Shopping Center, Espaço das Vilas. 

No. de passeios em parques, bosques, bibliotecas, 
cinemas, igreja, teatro, CPFL Cultura, Lixotur, 
Shopping Center, Espaço das Vilas. 

23  128 33 

3.16 

Realizar momentos de cuidados com a beleza 
pessoal das mulheres e filhos nos Centros 
Profissionalizantes. 

No. de momentos de cuidados com a beleza 
pessoal das mulheres e filhos nos Centros 
Profissionalizantes e no. de mulheres e filhos 
atendidos. 

 06  18 05 

3.17 
Realizar contatos e encaminhamentos à rede de 
Serviços, de apoio e parcerias da Casa Abrigo.  

No. de contatos e encaminhamentos à rede de 
Serviços, de apoio e parcerias da Casa Abrigo. 

 2.512  128 33 

3.18 
Realizar festas comemorativas (aniversários, 
formaturas, datas especiais e momentos de 
música). 

No. de festas comemorativas (aniversários, 
formaturas, datas especiais e momentos de música) 
e no. de mulheres e filhos atendidos. 

25 128 33 

3.19 
Oferecer refeições. No. de refeições e no. de mulheres e filhos 

atendidos. 
 15.540 128 33 

3.20 
Realizar ações. No. total Geral de ações e no. de muheres e filhos 

atendidos. 
 23.071 128 33 
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Programa/Serviço: OG - SARES 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade  
 Público Alvo 

Pessoas Adultas e famílias em Situação de 
Rua 

Área Programática 
População Adulta em Situação de 

Rua 
 Problema / Fenômeno Social Exclusão Social 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 

Atender nos logradouros e na Sede do serviço a população adulta em situação de rua e família, facilitando o acesso 
através de referenciamento e encaminhamento à rede de serviços socioassistenciais do município 
- Acompanhar e monitorar os usuários inseridos no Projeto Oficina de Geração de Renda e Bolsa Auxílio Moradia no 
processo de reabilitação psicossocial. 
- Coordenar a Operação Inverno. 
- Participar do Fórum de Entidades e Órgãos que atuam junto à população de rua com a participação de usuários. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Abordagem de Rua; Atendimento Psicossocial; Ações de Capacitação e Inserção Produtiva; Transferência de Renda; 
Acolhimento com Escuta Sensível; Estabelecimento de Vínculo de Confiança; Desenvolvimento do Vínculo Familiar; 
Acolhimento Temporário ou Permanente; Grupos Operativos na rua; Grupo de Monitoramento; Atendimento Domiciliar; 
Defesa de Direitos e Defesa Social e Institucional; Assistência Material ou em Espécie. 

1.3 Resultados Esperados 

a. Promover retorno ao convívio familiar e comunitário; b. Promover referenciamento; c. Promover atendimentos dos 
CAPS e CAPS AD; d. Promover o desenvolvimento do indivíduo; e. Promover acesso à melhor condição de moradia; f. 
Promover acesso a educação; g. Promover melhoria de vínculos familiares; h. Promover acesso a benefícios sociais; i. 
Promover acesso à trabalho e renda; j. Promover o retorno à familia na cidade de origem; l. Promover acesso ao Projeto 
Oficina de Geração de Renda. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

a. Oferecer abordagens rua; b. Oferecer abordagens na sede; c. Realizar encaminhamentos e acompanhamentos para 
providências de documentação; d. Realizar encaminhamentos ao Projeto Oficina de Geração de Renda  e  Bolsa Auxílio 
Moradia; e. Oferecer cestas básicas; f. Oferecer cobertores; g. Oferecer  de atendimentos na rua das 18 às 24 horas de 
maio a setembro na Operação Inverno; h. Oferecer abordagem, estabelecimento de vínculo e referenciamento de adultos, 
famílias e munícipes em situação de rua, atendendo a solicitações e fazendo a busca ativa de usuários nos logradouros, 
providenciando documentação, resgatando histórias de vida, localizando família, trabalhando a redução de danos e novo 
projeto de vida, e encaminhando à rede (principalmente de saúde); i. Oferecer Grupos Operativos. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 
 Articulação Intersetorial; Planejamento, Monitoramento e Avaliação; Participação em Eventos; Divulgação do 
Serviço/Programa; Articulação com Parceiros; Gestão e Operação; Capacitação de Equipe; 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o 
benefício planejado) No. de Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Promover retorno ao convívio familiar e comunitário. 
No. de usuários que retornaram ao convívio familiar e 
comunitário  

168  

2.2 Promover referenciamento. 
No. de usuários de referenciados aos  Samim.  330    
No. de usuários de referenciados aos  Samim (recusados) 1577   

2.3 Promover atendimentos dos CAPS e CAPS AD. 
No. de usuários  que aderiram aos atendimentos dos CAPS 
e CAPS AD  

120  

2.4 Promover o desenvolvimento do indivíduo 
No. de usuários que tiveram melhoria significativa na 
qualidade de vida  

350  

2.5 Promover acesso à melhor condição de moradia. No. de usuários que acessaram moradia  74  
2.6 Promover acesso a educação. No. de usuários que acessaram a rede de ensino  5  
2.7 Promover melhoria de vínculos familiares. No. de usuários que resgataram o vínculo   com a família  48  
2.8 Promover acesso a benefícios sociais. No. de usuários que acessaram BPC  1  

2.9 Promover acesso à trabalho e renda. 
No. de usuários que acessaram o mercado formal de 
trabalho  

6  

2.10 Promover o retorno à familia na cidade de origem. 
No. de usuários que retornaram às famílias na cidade de 
origem pelo Projeto Recâmbio  

40  

2.11 
Promover acesso ao Projeto Oficina de Geração de 
Renda   

No. de usuários novos que foram inseridos neste projeto, 
acessando  tratamentos na rede de saúde, documentação,  
reaproximação familiar e moradia, em relação (%) ao total de 
atendidos. 

17  
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 Oferecer abordagens rua. 
No. de abordagens de rua realizadas e no. de 
usuários atendidos em relação (%) ao total de 
demandatários do serviço. 

6.449   

3.2 Oferecer abordagens na sede. 
No. de abordagens realizadas  na sede e no. de 
usuários atendidos em relação (%) ao total de 
demandatários do serviço. 

2.297   

3.3 
Realizar encaminhamentos e acompanhamentos 
para providências de documentação. 

No. de encaminhamentos e acompanhamentos 
para providências  realizadas e no. de usuários 
atendidos em relação (%) ao total de 
demandatários do serviço. 

717   

3.4 
Realizar encaminhamentos ao Projeto Oficina de 
Geração de Renda  e  Bolsa Auxílio Moradia:. 

No. de usuários novos que foram inseridos neste 
projeto, acessando  tratamentos na rede de saúde, 
documentação,  reaproximação familiar e moradia e 
no. de usuários atendidos em relação (%) ao total 
de demandatários do serviço. 

16   

3.5 Oferecer cestas básicas. 

No. de cestas básicas distribuídas nas emergências 
de inverno realizadas e no. de usuários atendidos 
em relação (%) ao total de demandatários do 
serviço. 

137   

3.6 Oferecer cobertores. 
No. de cobertores distribuídos nas emergências de 
inverno realizadas e no. de usuários atendidos em 
relação (%) ao total de demandatários do serviço. 

1.512   

3.7 
Oferecer de atendimentos na rua das 18 às 24 
horas de maio a setembro na Operação Inverno. 

No. de atendimentos na rua das 18 às 24 horas de 
junho a setembro na Operação Inverno realizadas e 
no. de usuários atendidos em relação (%) ao total 
de demandatários do serviço. 

2.363   

3.8 

Oferecer abordagem, estabelecimento de vínculo e 
referenciamento de adultos, famílias e munícipes 
em situação de rua, atendendo a solicitações e 
fazendo a busca ativa de usuários nos logradouros, 
providenciando documentação, resgatando histórias 
de vida, localizando família, trabalhando a redução 
de danos e novo projeto de vida, e encaminhando à 
rede (principalmente de saúde);. 

No. de abordagens realizadas e no. de usuários 
atendidos em relação (%) ao total de 
demandatários do serviço. 

17.002   

3.9 Oferecer Grupos Operativos: 
No. de Grupos Operativos realizadas e no. de 
usuários atendidos em relação (%) ao total de 
demandatários do serviço. 

3 grupos   
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Programa/Serviço: ONG - ABRIGO ESPECIALIZADO 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 
 Público Alvo Adolescentes 

Área Programática 
Programa de acolhimento 

institucional e acolhimento familiar 
para criança e adolescente 

 Problema / Fenômeno Social 
Situação de rua e/ou exploração sexual, 

usuários ou não de substâncias 
psicoativas, 

1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 

Garantir os meios para que todas as crianças e adolescentes, em situação de rua e/ou exploração sexual, usuários ou 
não de substâncias psicoativas, com a medida de proteção de abrigamento  tenham restabelecido seus direitos, o 
desenvolvimento de suas potencialidades e a conquista de maior grau de independência individual e social, na 
perspectiva  da garantia do direito a convivência familiar e comunitária. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Atender a doutrina da proteção integral, do caráter da excepcionalidade e transitoriedade da medida de proteção de 
abrigamento, das peculiaridades do segredo de justiça e da garantia do direito à convivência familiar e comunitária. 

1.3 Resultados Esperados 

Garantir o acesso ao ensino formal; Garantir o acesso à documentação civil; Garantir o acesso à saude; Garantir o 
acesso à cursos; Inserção no mercado de trabalho; Fortalecimento dos vínculos familiares e da rede significativa; 
Reinserção da criança ao convívio familiar e comunitário; Convivência entre irmãos em grupos; Inserção da família em 
programas de transferência de renda. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Visitas e entrevistas familiares; Referenciamentos a rede de atendimento; Presença da família no abrigo; Participação 
das famílias nas atividades do abrigo; Atendimento grupal e individual psicossocial; Acolhimento de adolescentes em 
situação de rua e/ou exploração sexual, usuários ou não de substâncias psicoativas; Oferta de proteção integral por meio 
de: moradia; alimentação; vestuário; higienização; Visitas e entrevistas domiciliares; Referenciamentos e contra 
referenciamentos a rede de proteção social; Atividades recreativas, lúdicas e culturais; Atividades de fortalecimento dos 
vinculos familiares e comunitários; Referenciamento das famílias à benefícios de tranferência de renda; Encaminhamento 
e acompanhamento para a rede de proteção social, com ênfase nos serviços de saúde mental. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

Realizar reuniões com funcionários, técnicos, operativos e gerenciais visando o planejamento, acompanhamento das 
ações desenvolvidas, bem como avaliação de capacidade de gestão (administrativa, financeira e operacional); Realizar 
e/ou participar em eventos internos e externos visando a divulgação do serviço; Realizar reuniões internas e externas ao 
abrigo, visando a melhoria na qualidade dos serviços realizados; Mapeamento dos procedimentos de saúde 
operacionalizados para o atendimento a esta demanda específica/usuários em tratamento no abrigo; Reuniões com os 
atores que atendam esta demanda, para avaliação diagnóstica de competências de responsabilização da mesma 
(Saúde/Assistência e/ou outros); Reuniões para articulação da rede socioassistencial e da rede de serviços da saúde, 
visando o atendimento às necessidades dos usuários em tratamento; Discussões conjuntas com os atores envolvidos na 
ampliação do atendimento, bem como sobre esta demanda X políticas públicas existentes; Capacitação e supervisão 
continuadas da equipe, visando a melhoria na qualidade do atendimento; Reuniões visando orientações, monitoramento 
e avaliação das ações desenvolvidas nos Abrigos; Articulações intersetoriais para atendimento das demandas dos 
idosos; Reuniões técnicas internas e externas para discussão de casos;  Participar de reuniões de redes temáticas (fluxo 
da rede de abrigos, ESCCA, comissões CMDCA);  Articulações com a rede de serviços de atendimento à criança e ao 
adolescente em situação de rua e ESCCA complementar ao pernoite para potencialização das ações; Participar de 
reuniões e manter permanente articulação com o Sistema de Garantia de Direitos; Propiciar atividades que garantam o 
retorno à família de origem e comunitária. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 Garantir o acesso ao ensino formal  No. de usuários atendidos que acessaram o ensino formal  26  

2.2 Garantir o acesso à documentação civil. 
No. de usuários atendidos que acessaram a documentação 
civil 

30  

2.3 Garantir o acesso à saúde No. de usuários atendidos que acessaram à saúde 86  
2.4 Garantir o acesso à cursos No. de usuários atendidos que acessaram cursos 17  
2.5 Inserção no mercado de trabalho No. de usuários atendidos inseridos no mercado de trabalho 0  

2.6 
Fortalecimento dos vínculos familiares e da rede 
significativa;  

No. de usuários atendidos que receberam visitas de familiares 
e rede significativa  

51  

2.7 Reinserção da criança ao convívio familiar e comunitário:  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(família de origem)  

20  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(família de extensa)  

0  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(adoção nacional)  

1  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(adoção internacional)  

0  

No. de usuários atendidos que retornaram ao convívio familiar 
(família acolhedora)  

0  

No. de usuários atendidos que foram transferidos para outros 
abrigos  

0  

No. de usuários atendidos evadidos 36  
2.8 Convivência entre irmãos em grupos;  No. de usuários atendidos em grupos de irmãos 1  

2.9 
Inserção da família em programas de transferência de 
renda. 

No. de famílias que foram inseridas em programa de 
transferência de renda 

13  
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3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Acolhimento de adolescentes em situação de rua 
e/ou exploração sexual, usuários ou não de 
substâncias psicoativas. 

No. de adolescentes acolhidos     86 
No. de adolescentes acolhidos de outros municípios    1 
No. de adolescentes encaminhados pelos CT     32 
No. de adolescentes encaminhados pela Vara da 
Infância e Juventude  

   16 

No. de adolescentes encaminhados pela Casa 
Guadalupana 

   12 

No. de adolescentes encaminhados pelo Pernoite    6 
No. de adolescentes encaminhados pela Casa 
Betel  

   5 

No. de adolescentes encaminhados pela Rede 
CREAS 

   5 

No. de adolescentes encaminhados pelo COMEC    4 
No. de adolescentes segundo faixa etária 12-14:    34 
No. de adolescentes segundo faixa etária 15-17:    51 
No. de adolescentes segundo faixa etária    1 
No. de adolescentes quanto ao gênero: masculino    61  
No. de adolescentes quanto ao gênero: feminino    25  
No. de adolescentes acolhidos em situação de rua    37 
No. de adolescentes acolhidos em situação de 
ESCCA 

   9 

No. de adolescentes acolhidos em situação de 
ESCCA/RUA 

   10 

No. de adolescentes acolhidos para tratamento 
terapeutico 

   22 

No. de adolescentes acolhidos jurados de morte    8 
No. de adolescentes acolhidos segundo região de 
origem: Norte 

    3 

No. de adolescentes acolhidos segundo região de 
origem: Sul 

    24 

No. de adolescentes acolhidos segundo região de 
origem: Leste  

    20 

No. de adolescentes acolhidos segundo região de 
origem: NO  

    14 

No. de adolescentes acolhidos segundo região de 
origem: SO  

    24 

No. de adolescentes com genitores destituídos do 
poder familiar 

    2 

No. de adolescentes com genitores liminarmente 
destituídos do poder familiar 

    0 

No. de adolescentes com deficiência     3 

3.2 
Oferta de proteção integral por meio de: moradia; 
alimentação; vestuário; higienização;  

No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos  

    86 

3.3 Visitas e entrevistas domiciliares;  No. de visitas realizadas em média por usuário   2  86 

3.4 
Referenciamentos e contra referenciamentos a rede 
de proteção social;  

No. de referenciamentos e contra referenciamentos 
realizados  

  9   

3.5 Atividades recreativas, lúdicas e culturais;  No. de atividades recreativas, lúdicas e culturais;    89   

3.6 
Atividades de fortalecimento dos vinculos familiares 
e comunitários 

No. de adolescentes que receberam visitas 
(familiares e rede significativa) 

    51 

3.7 
Referenciamento das famílias à benefícios de 
tranferência de renda 

No. de encaminhamentos realizados à programas 
de transferência de renda   

    13 

3.8 
Encaminhamento e acompanhamento para a rede 
de proteção social, com ênfase nos serviços de 
saúde mental. 

No. de adolescentes que receberam atendimento 
especializado na rede de saúde mental 

    
28 (89% 
meninas) 
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Programa/Serviço: ONG - ABRIGO DE IDOSOS - GRAU DE DEPENDÊNCIA II 

 

Nível Protetivo 
 Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade 

 Público Alvo 
Atender idosos dependentes em até 03 

atividades de autos cuidados para a vida 
diária e seu grupo familiar. 

Área Programática 
 Abrigo De Idosos Grau De 
Dependência Ii 

 Problema / Fenômeno Social 
Idosos que necessitam de abrigamento 

em ILPIS, com grau dependência II 
1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Contribuir para o acolhimento de idosos – Grau de Dependência II – que necessitam de abrigamento protetivo em 
Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI (s) no município de Campinas, garantindo a sua qualidade de vida. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Atender idosos com Dependência Grau II, em até 3 atividades de auto cuidados para a vida diária, tais como 
alimentação, mobilidade, higiene sem comprometimento cognitivo, ou com alteração cognitiva controlada, preservando 
sua identidade e autonomia garantindo-lhes convívio social, familiar e seus direitos enquanto cidadãos, promovendo o 
atendimento integral; Garantir acompanhamento individual psicossocial, interdisciplinar e multidisciplinar sistemático aos 
idosos e às famílias, na perspectiva de assegurar qualidade na atenção protetiva e efetividade no fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários; Garantir acesso à alimentação, higienização, vestuário e convivência. 

1.3 Resultados Esperados 

Melhoria da qualidade e condição de moradia dos idosos demandatários do abrigamento; Resignificação das relações 
dos idosos e do grupo familiar, visando à melhora da convivência social;  
Fortalecimento do exercício da cidadania dos idosos e do grupo familiar; Fortalecimento e preservação dos vínculos 
familiares; Inclusão dos idosos e do grupo familiar na rede sócio assistencial e demais políticas sociais; Acesso a 
atendimento clínico psiquiátrico e outras especialidades; Proteção e prevenção com relação aos casos de violação de 
direitos; Prover condições adequadas de habitabilidade segundo as normas legais vigentes, principalmente as da 
Vigilância em Saúde (estadia e alimentação adequada); Visitas aos idosos de familiares e rede significativa. 
(Comunidade) 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Atendimentos individuais ,psicossocial  de forma individual e grupal aos usuários e ao grupo familiar; Visitas e entrevistas 
domiciliares; Oficinas sócioeducativas, recreativas , lúdicas e culturais desenvolvidas intena e externamente; 
Referenciamento e contra referenciamento dos usuários e do grupo familiar á rede sócioassistencial e demais políticas 
setoriais; Proporcionar um espaço de escuta , orientação e acompanhamento ao grupo familiar. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias  
 

2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Melhoria da qualidade e condição de moradia dos idosos 
demandatários do abrigamento; 

No. de usuários atendidos que obtiveram sua melhoria na 
qualidade de moradia.. 

47  

2.2 
Resignificação das relações dos idosos e do grupo familiar, 
visando à melhora da convivência social;  

No. de usuários atendidos que obtiveram a resgnificação das 
relações familiares 

14  

2.3 
Fortalecimento do exercício da cidadania dos idosos e do 
grupo familiar; 

No. de usuários atendidos que obtiveram o fortalecimento do 
exercício da cidadania. 

32  

2.4 Fortalecimento e preservação dos vínculos familiares; 
No. de usuários atendidos que obtiveram preservação dos 
vínculos familiares. 

16  

2.5 
Inclusão dos idosos e do grupo familiar na rede sócio 
assistencial e demais políticas sociais; 

No. de usuários atendidos que foram inclusos na rede.. 47  

2.6 
Acesso a atendimento clínico psiquiátrico e outras 
especialidades; 

No. de usuários atendidos que obtiveram o acesso ao 
atendimento. 

47  

2.7 
Proteção e prevenção com relação aos casos de violação 
de direitos. 

No. de usuários atendidos que obtiveram a proteção e 
prevenção aos casos de violação de direitos. 

35  

2.8 
Prover condições adequadas de habitabilidade segundo as 
normas legais vigentes, principalmente as da Vigilância em 
Saúde (estadia e alimentação adequada) 

No. de usuários atendidos que obtiveram condições 
adequadas de habitabilidade. 

39  

2.9 
Visitas aos idosos de familiares e rede significativa. 
(Comunidade) 

No. de visitas realizadas  40  

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 

Oferta de espaço de proteção, acolhimento, escuta, 
orientação e acompanhamento ao grupo familiar de 
acordo com as normativas da vigilância sanitária e 
da legislação municipal; 

No. de acolhimentos realizados. 47   

3.2 
Entrevista psicossocial aos idosos e ao grupo 
familiar; 

No. de entrevistas realizadas. 67   

3.3 
Atendimento individual e grupal, através de equipes 
multiprofissionais e/ou interdisciplinares ao idoso e 
ao grupo familiar; 

No. de atendimento  realizados  53   

3.4 Visitas e entrevistas  domiciliares;  No. de visitas realizadas  64   

3.5 
Oficinas socioeducativas, recreativas, lúdicas e 
culturais, desenvolvidos internamente e 
externamente;  

No. De oficinas realizadas  50   

3.6 
Referenciamento e contra- referenciamento à rede 
de proteção básica, e/ou, proteção especial e às 
demais políticas setoriais;  

No. de referenciamentos realizados. 37   

3.7 
Acesso a rede de Saude: a atendimento clínico 
psiquiátrico e outras especialidades; 

No. De usuários atendidos que acessaram a rede 
de saúde  

58   
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Programa/Serviço: ONG - ABRIGO DE IDOSOS - GRAU DE DEPENDÊNCIA I 

 

Nível Protetivo 
 Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade 

 Público Alvo 
Atender idosos independentes, mesmo 
que requeiram uso de equipamentos de 

auto-ajuda, e seu grupo familiar. 

Área Programática 
 Abrigo De Idosos Grau De 
Dependência I 

 Problema / Fenômeno Social 
Idosos que necessitam de abrigamento 

em ILPIS. 
1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Contribuir para o acolhimento de idosos – Grau de Dependência I – que necessitam de abrigamento protetivo em 
Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI (s) no município de Campinas, garantindo a sua qualidade de vida. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Garantir acompanhamento individual psicossocial, interdisciplinar e multidisciplinar sistemático aos idosos e às famílias, 
na perspectiva de assegurar qualidade na atenção protetiva e efetividade no fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários; Garantir acesso à alimentação, higienização, vestuário e convivência; Atender as diretrizes dispostas no 
Estatuto do Idoso. 

1.3 Resultados Esperados 

Melhoria da qualidade e condição de moradia dos idosos demandatários do abrigamento;  Resignificação das relações 
dos idosos e do  grupo familiar, visando a melhora da convivência social; Fortalecimento do exercício da cidadania dos 
idosos e do grupo familiar; Fortalecimento e preservação dos vínculos familiares; Inclusão dos idosos e do grupo familiar 
na rede sócio assistencial e demais políticas sociais; Acesso a atendimento clínico psiquiátrico e outras especialidades; 
Proteção e prevenção com relação aos casos de violação de direitos; Prover condições adequadas de habitabilidade 
segundo as normas legais vigentes, principalmente as da Vigilância em Saúde (estadia e alimentação adequada); Visitas 
aos idosos de familiares e rede significativa. (Comunidade). 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Atendimentos individuais ,psicossocial  de forma individual e grupal aos usuários e ao grupo familiar; Visitas e entrevistas 
domiciliares; Oficinas sócio educativas, recreativas , lúdicas e culturais desenvolvidas interna e externamente; 
Referenciamento e contra referenciamento dos usuários e do grupo familiar á rede sócio assistencial e demais políticas 
setoriais; Proporcionar um espaço de escuta , orientação e acompanhamento ao grupo familiar. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias  
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Melhoria da qualidade e condição de moradia dos idosos  
demandatários do abrigamento; 

No. de usuários atendidos que obtiveram sua melhoria na 
qualidade de moradia.. 

103  

2.2 
 Resignificação das relações dos idosos e do  grupo 
familiar, visando a melhora da convivência social;  

No. de usuários atendidos que obtiveram a resgnificação das 
relações familiares 

30  

2.3 
Fortalecimento do exercício da cidadania dos idosos e do 
grupo familiar; 

No. de usuários atendidos que obtiveram o fortalecimento do 
exercício da cidadania. 

72  

2.4 Fortalecimento e preservação dos vínculos familiares; 
No. de usuários atendidos que obtiveram preservação dos 
vínculos familiares. 

30  

2.5 
Inclusão dos idosos e do grupo familiar na rede sócio 
assistencial e demais políticas sociais; 

No. de usuários atendidos que foram inclusos na rede.. 41  

2.6 
Acesso a atendimento clínico psiquiátrico e outras 
especialidades; 

No. de usuários atendidos que obtiveram o acesso ao 
atendimento. 

25  

2.7 
Proteção e prevenção com relação aos casos de violação 
de direitos. 

No. de usuários atendidos que obtiveram a proteção e 
prevenção aos casos de violação de direitos. 

23  

2.8 
Prover condições adequadas de habitabilidade segundo as 
normas legais vigentes, principalmente as da Vigilância em 
Saúde (estadia e alimentação adequada) 

No. de usuários atendidos que obtiveram condições 
adequadas de habitabilidade. 

103  

2.9 
Visitas aos idosos de familiares e rede significativa. 
(Comunidade) 

No. de visitas realizadas  63  

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Oferta de espaço de proteção, acolhimento, escuta, 
orientação e acompanhamento ao grupo familiar;  

No. de acolhimentos realizados. 103   

3.2 
Entrevista psicossocial aos idosos e ao grupo 
familiar; 

No. de entrevistas realizadas. 140   

3.3 
 Atendimento individual e grupal, através de equipes 
multiprofissionais e/ou interdisciplinares ao idoso e 
ao grupo familiar; 

No. de atendimento  realizados  26   

3.4 Visitas e entrevistas domiciliares;  No. de visitas realizadas  150   

3.5 
Oficinas socioeducativas, recreativas, lúdicas e 
culturais, desenvolvidos internamente e 
externamente;  

No. De oficinas realizadas  60   

3.6 
Referenciamento e contra- referenciamento à rede 
de proteção básica, e/ou, proteção especial e às 
demais políticas setoriais;  

No. de referenciamentos realizados  81   

3.7 
Acesso a rede de Saúde: a atendimento clínico 
psiquiátrico e outras especialidades; 

No. De idosos que obtiveram acesso a rede de 
saúde, demandas específicas. 

63   
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Programa/Serviço: ONG - ABRIGO DE APOIO AOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO NA REDE DE SAÚDE 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 
 Público Alvo 

Pacientes e familiares em tratamento 
específico (cancer/HIV) de saúde no 

município de Campinas,  

Área Programática 
Abrigo De Apoio Aos Usuários Em 
Atendimento Na Rede De Saúde 

 Problema / Fenômeno Social 
 Pacientes e familiares em tratamento 
específico (cancer/HIV) de saúde no 

município de Campinas. 
1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Contribuir no enfrentamento do processo de saúde e doença oferecendo moradia de apoio e atendimento social, visando 
à superação de fragilidade de condições de saúde e reinserção social. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

Garantir o atendimento de apoio e retaguarda aos usuários em tratamento especializado de saúde e suas famílias, que 
se encontram em situação de vulnerabilidade pessoal, social e de fragilidade das condições de saúde, segundo as 
normas vigentes pertinentes. 

1.3 Resultados Esperados 

Atendimento e tratamento aos indivíduos, em pequenos grupos, no modelo psicossocial, oferecendo um ambiente 
protegido e eticamente orientado, que forneça suporte tanto aos indivíduos quanto aos seus familiares; Prover condições 
adequadas de habitabilidade segundo as normas legais vigentes, principalmente as da Vigilância em Saúde (estadia e 
alimentação adequada); 
Resgate da cidadania dos usuários e do grupo familiar;. Melhora na qualidade de vida; Fortalecimento e preservação dos 
vínculos familiares e comunitários; Acesso a benefícios sociais (BPC, Aposentadorias, etc); Inclusão dos usuários e 
famílias na rede sócio assistencial e demais políticas sociais; Acesso dos indivíduos e/ou familiares ás informações e sua 
inclusão, garantindo a concretização dos direitos socioassistenciais; Inclusão na rede socioassistencial dos municípios de 
origem das famílias dos indivíduos e/ou famílias atendidas e residentes em outras cidades; Inclusão de usuários e 
familiares na rede de Saúde. 

1.4 Estratégias Metodológicas 

Atendimentos individuais ,psicossocial  de forma individual e grupal aos usuários e ao grupo familiar; Visitas e entrevistas 
domiciliares; Oficinas sócioeducativas, recreativas , lúdicas e culturais desenvolvidas intena e externamente; 
Referenciamento e contra referenciamento dos usuários e do grupo familiar á rede sócioassistencial e demais políticas 
setoriais; Proporcionar um espaço de escuta , orientação e acompanhamento ao grupo familiar. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias  
 

2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 

Promover acesso a tratamento aos indivíduos, em 
pequenos grupos, no modelo psicossocial, oferecendo um 
ambiente protegido e eticamente orientado, que forneça 
suporte tanto aos indivíduos quanto aos seus familiares; 

No. de usuários acolhidos em ambiente protegido. 
802 

 
388 

2.2 
Prover condições adequadas de habitabilidade segundo as 
normas legais vigentes, principalmente as da Vigilância em 
Saúde (estadia e alimentação adequada); 

No. de usuários acolhidos em espaços adequados á 
habitabilidade. 

802  388 

2.3 
Promover resgate da cidadania dos usuários e do grupo 
familiar;. Melhora na qualidade de vida. 

No. de usuários atendidos que obtiveram o resgate de sua 
cidadania através de seus direitos. 

499  

2.4 
Promover fortalecimento e preservação dos vínculos 
familiares e comunitários; 

No. de usuários atendidos que obtiveram o fortalecimento dos 
vínculos familiares. 

481  

2.5 
Promover acesso a benefícios sociais (BPC, 
Aposentadorias, etc); 

No. de usuários atendidos que obtiveram o acesso aos 
benefícios. 

46  

2.6 
Promover  inclusão dos usuários e famílias na rede sócio 
assistencial e demais políticas sociais; 

No. de usuários atendidos que obtiveram a inclusão na rede.  132  

2.7 
Promover  acesso dos indivíduos e/ou familiares ás 
informações e sua inclusão, garantindo a concretização 
dos direitos socioassistenciais; 

No. de usuários e familiares  que acessaram informações 
sobre seus direitos  

802  

2.8 
Promover inclusão na rede socioassistencial dos 
municípios de origem das famílias dos indivíduos e/ou 
famílias atendidas e residentes em outras cidades. 

No. de usuários atendidos que obtiveram a inclusão na rede 
do município de origem. 

60  

2.9 
Promover inclusão de usuários e familiares na rede de 
Saúde 

No. De usuários e familiares inclusos na rede. 296  

 
3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Oferecer espaço de acolhimento, escuta, orientação 
e acompanhamento aos usuários e suas famílias 
em caráter provisório; 

No. de acolhimentos realizados. 802   

3.2 
Realizar atendimento individual e grupal, por 
equipes psicossociais aos usuários e familiares;  

No. de entrevistas realizadas. 158   

3.3 
Atividades grupais e/ou individuais internas e 
externas ao Abrigo; 

No. de atendimento  realizados  280   

3.4 

Realizar referenciamento e contra-referenciamentos 
dos indivíduos e das famílias à rede 
socioassistencial de proteção básica, e/ou, proteção 
especial e demais políticas setoriais. 

No. de referenciamentos  realizados  320   

3.5 
Realizar oficinas socioeducativas, recreativas, 
lúdicas e culturais, desenvolvidos internamente e 
externamente;  

No. De oficinas realizadas  118   
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Programa/Serviço: ONG - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO MIGRANTE, ITINERANTE E EM SITUAÇÃO DE RUA. 

 

Nível Protetivo 
Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 
 Público Alvo 

Pessoas em situação de Rua, adultos, 
migrantes,itinerantes e em situação de 

rua em Campinas. 

Área Programática 
Programa de atendimento à 
população migrante, itinerante e em 
situação de rua.  (adulto)  

 Problema / Fenômeno Social 
Pessoas, migrante e itinerantes, que se 
encontrem em vulnerabilidade pessoal e 

social 
1. DIRETRIZES 

1.1 Missão 
Articular recursos e serviços para fixação das pessoas adultas, migrantes, itinerantes e em situação de rua, no município 
de origem, com vistas ao resgate da sua cidadania e reinserção social. 

1.2 Princípios e Abordagem 
Metodológica 

 

1.3 Resultados Esperados 

Resgate dos vínculos familiares de pessoas em situação de rua, migrante, itinerante; Acesso ao serviço de recambio, 
liberação de passagens para o Município de origem; Articulação com a rede socioassistencial do Município de origem; 
Referenciamento e contra-referenciamento à rede socioassistencial e as políticas sociais do Município de Campinas, 
para o atendimento emergencial e imediato, dependendo da necessidade; Não adesão aos recursos existente. 

1.4 Estratégias Metodológicas 
Entrevistas individuais, Orientação quanto ao recâmbio/liberação de passagens, Contatos telefônicos com familiares, 
Referenciamento  e contra referenciamento a rede sócioassistencial de acordo com a demanda. 

1.5. Atividades Meio Prioritárias 

Realizar reuniões com funcionários, técnicos, operativos e gerenciais visando o planejamento, acompanhamento das 
ações desenvolvidas, bem como avaliação de capacidade de gestão (administrativa, financeira e operacional); Realizar 
e/ou participar em eventos internos e externos visando a divulgação do serviço; Realizar reuniões internas e externas ao 
abrigo, visando a melhoria na qualidade dos serviços realizados; Mapeamento dos procedimentos de saúde 
operacionalizados para o atendimento a esta demanda específica/usuários em tratamento no abrigo; Reuniões com os 
atores que atendam esta demanda, para avaliação diagnóstica de competências de responsabilização da mesma 
(Saúde/Assistência e/ou outros); Reuniões para articulação da rede socioassistencial e da rede de serviços da saúde, 
visando o atendimento às necessidades dos usuários em tratamento; Discussões conjuntas com os atores envolvidos na 
ampliação do atendimento, bem como sobre esta demanda X políticas públicas existentes; Capacitação e supervisão 
continuadas da equipe, visando a melhoria na qualidade do atendimento; Reuniões visando orientações, monitoramento 
e avaliação das ações desenvolvidas nos Abrigos; Articulações intersetoriais para atendimento das demandas dos 
idosos; Reuniões técnicas internas e externas para discussão de casos;  Participar de reuniões de redes temáticas (fluxo 
da rede de abrigos, ESCCA, comissões CMDCA);  Articulações com a rede de serviços de atendimento à criança e ao 
adolescente em situação de rua e ESCCA complementar ao pernoite para potencialização das ações; Participar de 
reuniões e manter permanente articulação com o Sistema de Garantia de Direitos; Propiciar atividades que garantam o 
retorno à família de origem e comunitária. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS PARA OS USUÁRIOS (Benefício Recebido) 

Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Resultado 

(No. de usuários que receberam ou manifestaram o benefício 
planejado) 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

2.1 
Resgate dos vínculos familiares de pessoas em situação de 
rua, migrante, itinerante; 

No. de usuários atendidos que retornaram a sua  �amília. 285  

2.2 
Acesso ao serviço de recambio, liberação de passagens 
para o Município de origem;   

No. de usuários atendidos que retornaram a sua cidade de 
origem . 

304  

2.3 
Articulação com a rede socioassistencial do Município de 
origem;  

No. de contatos e/ou articulações realizados. 177  

2.4 

Referenciamento e contra-referenciamento à rede 
socioassistencial e as políticas sociais do Município de 
Campinas, para o atendimento emergencial e imediato, 
dependendo da necessidade; 

No. de referenciamento realizados. 822  

2.5 Não adesão aos recursos existente No. De usuários que retornaram para as ruas 194  
 

3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REALIZADAS (Atividades de atendimento direto ao usuário) 
Metas Realizadas 

Definição dos Objetivos 
Indicadores de Produto e Cobertura 

(No. de ações realizadas e no. de usuários 
atendidos) No. de Ações 

No. de 
Usuários 

No. de 
Famílias 

3.1 
Oferta de espaço protetivo de escuta, e 
acolhimento; 

No. de usuários atendidos no programa. 1.160   

3.2 
Entrevistas psicossociais aos usuários em Situação 
de Rua, Migrante e Itinerantes; 

No. de ações realizadas por no. de usuários 
atendidos (% em relação à demanda no território) 

1.160   

3.3 

Referenciamento e contra-referenciamento á rede 
socioassistencial e demais políticas sociais de 
Campinas, para o atendimento emergencial e 
imediato, dependendo da necessidade; 

No. de  referenciamento realizados. 822   

3.4 Oferta de passagens para o município de origem. No. De passagens liberadas.(recâmbio) 285   

3.5 
Articulações realizadas com a rede 
sócioassistencial 

No. De articulações realizadas 1.154   
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COORDENADORIA DE CONVÊNIOS 

 Número de Entidades Co-Financiadas: 127; mais 09 entidades que recebem recursos exclusivamente do FMDDCA. Perfazendo um total de 136 entidades que 

recebem recursos desta SMCTAIS; 

 Estas 136 entidades são divididas em 04 grupos, e cada grupo é de responsabilidade de uma técnica que analisa e acompanha as prestações de contas; 

 Valor total de repasses lançados no sistema Co-fi Web (sistema gerencial de lançamentos de pagamentos às ONG’s e de prestação de contas), até a data de 

19/11/2008 somam R$ 18.598.103,83. Sendo: 

Tesouro Municipal: R$ 11.378.722,02 

Recurso Federal: R$ 1.819.521,72 

Recurso Estadual: R$ 752.111,01 

FMDCA: R$ 4.647.749,08 

CONVÊNIOS EM VIGÊNCIA 

ÓRGÃO CONCESSOR EXECUTOR OBJETO 
VALOR 

CONCEDENTE 
CONTRAPARTIDA VALOR TOTAL 

FUNDAÇÃO TELEFÔNICA 
CONVIVÊNCIA 
E CIDADANIA 

PROJETO PRÓ 
MENINO 

R$ 66.000,00 R$ 0,00 R$ 66.000,00 

FUNDAÇÃO TELEFÔNICA 
SMCTAIS - 
CPTI 

PROJETO PRÓ 
MENINO 

R$ 330.000,00 R$ 0,00 R$ 330.000,00 

M.D.S SMCTAIS 
AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE 
CONSUMO 

R$ 315.000,00 R$ 63.000,00 R$ 378.000,00 

M.D.S SMCTAIS 
AQUISIÇÃO DE 
LANCHES 
PRONTOS 

R$ 20.000,00 R$ 4.000,00 R$ 24.000,00 

M.D.S SMCTAIS 
SUAS - REPASSE 
FUNDO A FUNDO 

R$ 2.431.517,44 R$ 0,00 R$ 2.431.517,44 

M.J SMCTAIS 

PRONASCI - 
CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO 
PARA JOVENS 

R$ 2.100.201,15 R$ 42.861,25 R$ 2.143.062,40 

M.T.E DTR 
PROGRAMA 
JUVENTUDE 
CIDADÃ 

R$ 2.313.000,00 R$ 495.000,00 R$ 2.808.000,00 

M.T.E DTR 
CONVÊNIO 
PLURIANUAL 
ÚNICO 

R$ 4.729.146,00 R$ 888.000,00 R$ 5.617.146,00 

PETROBRÁS 
SMCTAIS - 
EESCCA 

EESCCA R$ 190.000,00 R$ 0,00 R$ 190.000,00 

PETROBRÁS 
SMCTAIS - 
SEMEAR 

  R$ 47.500,00 R$ 0,00 R$ 47.500,00 

PETROBRÁS 
SMCTAIS - 
SOUZA 
NOVAES 

  R$ 110.789,00 R$ 0,00 R$ 110.789,00 

SEADS 
SMCTAIS - 
CONV. ÚNICO 

CONVÊNIO ÚNICO 
- PROTEÇÃO 
SOCIAL BÁSICA E 
ESPECIAL 

R$ 772.800,00 R$ 0,00 R$ 772.800,00 

SEDH 
GLTTB 
CAPACITAÇÃO

CAPACITAÇÃO 
PARA COMBATE À 
HOMOFOBIA 

R$ 30.000,00 R$ 6.000,00 R$ 36.000,00 

SEDH 
SMCTAIS 
(IDOSO) 

IMPLEMENTAÇÃO 
DAS AÇÕES DE 
COMBATE À 
VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO 

R$ 110.000,00 R$ 151.958,00 R$ 261.958,00 
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SPM CEAMO 

PREVENÇÃO E 
COMBATE À 
VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA 
CONTRA A 
MULHER 

R$ 99.093,85 R$ 19.818,77 R$ 118.912,62 

SPM SARA M 

CASA ABRIGO 
PARA MULHERES 
VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA 

R$ 56.814,00 R$ 11.362,80 R$ 68.176,80 

TOTAL GERAL R$ 13.721.861,44 R$ 1.682.000,82 
R$ 
15.403.862,26 

 

PROJETOS EM ANDAMENTO 

ÓRGÃO 
CONCESSOR 

EXECUTOR OBJETO VALOR CONCEDENTE CONTRAPARTIDA VALOR TOTAL 

MDS - EP 
(2006) 

ASSOCIAÇÃO 
CORNÉLIA 

OFICINAS DE 
GERAÇÃO DE 
RENDA PARA 
POPULAÇÃO DE 
RUA 

R$ 250.000,00 R$ 50.000,00 R$ 300.000,00 

MDS - EP 
(2006) 

SMCTAIS 
CONSTRUÇÃO DE 
CRAS FLORENCE 

R$ 140.000,00 R$ 28.000,00 R$ 168.000,00 

MDS (2007) 
SMCTAIS - 
CREAS 

AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL 
PERMANENTE 

R$ 20.000,00 R$ 4.000,00 R$ 24.000,00 

MDS - EP 
(2007) 

SMCTAIS - CASA 
DO IDOSO E 
IDOSA 

AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL 
PERMANENTE  

R$ 90.000,00 R$ 18.000,00 R$ 108.000,00 

MDS - EP 
(2008) 

SMCTAIS  

REFORMA DO 
NÚCLEO 
PROFILURB E 
ESMERALDINA 

R$ 300.000,00 R$ 60.000,00 R$ 360.000,00 

SECRETARIA 
ESPECIAL 
DE 
POLÍTICAS 
PARA 
MULHERES 
(2008) 

SMCTAIS - 
CEAMO 

CONSTRUÇÃO DO 
CENTRE DE 
REFERÊNCIA DE 
APOIO A MULHER 
OPEROSA 

R$ 384.368,58 R$ 67.049,28 R$ 451.417,86 

SECRETARIA 
ESPECIAL 
DE DIREITOS 
HUMANOS 
(2008) 

SMCTAIS - 
CRGLTTB 

DIVULGAÇÃO E 
IMPLEMENTAÇÃO 
DAS AÇÕES DO 
CENTRO DE 
REFERÊNCIA DO 
GLTTB 

R$ 100.000,00 R$ 19.996,00 R$ 119.996,00 

MINISTÉRIO 
DO 
TRABALHO E 
EMPREGO  
(2008) 

SMCTAIS - 
DEPARTAMENTO 
DE TRABALHO E 
RENDA 

PLANO SETORIAL 
DE QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL 

R$ 659.650,00 R$ 75.050,00 R$ 734.700,00 

MINISTÉRIO 
DAS 
CIDADES 

SMCTAIS - 
DEPARTAMENTO 
DE TRABALHO E 
RENDA 

FORMAÇÃO EM 
COOPERATIVISMO 

R$ 12.392,68 R$ 3.335,00 R$ 15.727,68 
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MDS (2008) 
SMCTAIS E 
PARCEIROS DA 
REDE 

IMPLEMENTAÇÃO 
DAS  AÇÕES DOS 
CENTROS DE 
CONVIVÊNCIA 
GERACIONAL E 
INTERGERACIONAL. 

R$ 100.000,00 R$ 20.000,00 R$ 120.000,00 

MINISTÉRIO 
DAS 
CIDADES 

SMCTAIS - 
DEPARTAMENTO 
DE TRABALHO E 
RENDA 

CONSTRUÇÃO E 
EQUIPAGEM DE 03 
GALPÕES-
RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

    R$ 0,00 

MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA 

SMCTAIS-
PARCEIROS 

PROTEJO R$ 1.320.000,00 R$ 26.400,00 R$ 1.346.400,00 

TOTAL GERAL R$ 2.056.411,26 R$ 345.430,28 R$ 2.401.841,54 

 

QUADRO DE ENCERRAMENTO - EXERCÍCIO 2008 (Posição 02/12/2008) 

 COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CSOF  

GESTORA DESPESA 08 TESOURO 
08 

Vinculado 11 Tesouro 11 Vinculado
14 

Tesouro 
14 

Vinculado 26 PAI TOTAL 

GABINETE 

FOLHA 1.679.386,26       24.311,16     1.703.697,42

CONSUMO 62.547,00       3.553,42     66.100,42

SERVIÇOS 321.157,11       106.067,79     427.224,90

CONVÊNIO PAI             20.500.000,00 20.500.000,00

INVESTIMENTOS         48.376,66     48.376,66

TOTAL 2.063.090,37       182.309,03   20.500.000,00 22.745.399,40

DGDS 

FOLHA 3.400.240,16             3.400.240,16

CONSUMO 26.939,08             26.939,08

SERVIÇOS 524.868,14             524.868,14

TOTAL 3.952.047,38             3.952.047,38

DOAS 

FOLHA 2.810.819,09             2.810.819,09

CONSUMO 43.956,41       581,00     44.537,41

SERVIÇOS 306.337,43       23.928,56 13.910,37   344.176,36

INVESTIMENTOS 10.663,14             10.663,14

TOTAL 3.171.776,07       24.509,56 13.910,37   3.210.196,00

DTR 

FOLHA 1.556.246,75             1.556.246,75

CONSUMO 105.440,29 38.202,30           143.642,59

SERVIÇOS 1.249.317,55   1.050.141,48 2.807.855,30       5.107.314,33

OUTROS AUXILIOS 78.685,08             78.685,08

INVESTIMENTOS     95.987,23 192.538,77       288.526,00

TOTAL 2.989.689,67 38.202,30 1.146.128,71 3.000.394,07 0,00 0,00 0,00 7.174.414,75

 
TOTAL GERAL 

SMCTAIS 12.176.603,49 38.202,30 1.146.128,71 3.000.394,07 206.818,59 13.910,37 20.500.000,00 37.082.057,53
 

GESTORA DESPESA 00 TESOURO 31 Federal 32 Estado 42 FMDCA 49 Próprio 60 Próprio TOTAL 

FUNDOS 
BÁSICA 

FOLHA 3.630.637,43           3.630.637,43

CONSUMO 2.589.647,51 80.853,92 20.463,20 8.506,28 49.960,00 19.321,00 2.768.751,91

SERVIÇOS 2.461.448,94 330.412,20 8.368,35 41.834,00 17.264,18 600,00 2.859.927,67

CO -
FINANCIAMENTO/PETI/ 

SUBVENÇÃO 7.416.989,86 1.513.533,58 545.286,00 3.162.004,71     12.637.814,15

INVESTIMENTOS 258.898,88 588.480,06   71.950,47 349.220,40 12.084,80 1.280.634,61

OUTROS AUXILIOS/Bolsas- 
AUX. MORADIA - R. MINIMA 4.404.000,00 19.800,00         4.423.800,00
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OFICINAS/JOVEM 
TRABALHADOR 951.024,41 208.116,41         1.159.140,82

TOTAL BÁSICA 21.712.647,03 2.741.196,17 574.117,55 3.284.295,46 416.444,58 32.005,80 28.760.706,59

FUNDOS 
ESPECIAL 

FOLHA 4.936.826,77           4.936.826,77

CONSUMO 564.011,11 90.147,55 12.240,40       666.399,06

SERVIÇOS 3.848.259,02 47.168,38 7.891,00       3.903.318,40

CO - 
FINANCIAMENTO/PETI/ 

SUBVENÇÃO 4.944.659,91 559.800,09 233.694,00 2.290.814,96     8.028.968,96

INVESTIMENTOS 78.530,00 237.989,05         316.519,05

OUTROS AUXILIOS/Bolsas- 
AUX. MORADIA - R. MINIMA 606.968,47           606.968,47

TOTAL ESPECIAL 14.979.255,28 935.105,07 253.825,40 2.290.814,96 0,00 0,00 18.459.000,71

TOTAL GERAL FUNDOS 36.691.902,31 3.676.301,24 827.942,95 5.575.110,42 416.444,58 32.005,80 47.219.707,30
 

total função 08 fundos + smctais tesouro   48.868.505,80 

total função 08 fundos + smctais vinculado   4.542.446,49 

total função 08 proprio + FMDCA   6.023.560,80 

total função 08 fundos + smctais 59.434.513,09 

   

total função 11 smctais tesouro   1.146.128,71 

total função 11 smctais vinculado   3.000.394,07 

total função 14 smctais tesouro   206.818,59 

total função 14 smctais vinculado   13.910,37 

total função 26 smctais   20.500.000,00 

  24.867.251,74 

   

TOTAL GERAL SMTAIS + FUNDOS 84.301.764,83 

 

SMCTAIS         

 08 TESOURO 08 Vinculado 11 Tesouro 11 Vinculado 14 Tesouro 14 Vinculado 26 PAI T. GERAL 

FOLHA 9.446.692,26 0,00 0,00 0,00 24.311,16 0,00 0,00 9.471.003,42

CONSUMO 238.882,78 38.202,30 0,00 0,00 4.134,42 0,00 0,00 281.219,50

SERVIÇOS 2.401.680,23 0,00 1.050.141,48 2.807.855,30 129.996,35 13.910,37 0,00 6.403.583,73

CONVÊNIO PAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00
EXERC. 

ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 48.376,66 0,00 0,00 48.376,66
OUTROS 
AUXILIOS 78.685,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.685,08

INVESTIMENTOS 10.663,14 0,00 95.987,23 192.538,77 0,00 0,00 0,00 299.189,14

 12.176.603,49 38.202,30 1.146.128,71 3.000.394,07 206.818,59 13.910,37 20.500.000,00 37.082.057,53
 

FMAS Básica + Especial       

 00 TESOURO 31 Federal 32 Estado 42 FMDCA 49 Próprio 60 Próprio TOTAL 

FOLHA 8.567.464,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.567.464,20 

CONSUMO 3.153.658,62 171.001,47 32.703,60 8.506,28 49.960,00 19.321,00 3.435.150,97 

SERVIÇOS 6.309.707,96 377.580,58 16.259,35 41.834,00 17.264,18 600,00 6.763.246,07 

Co-
financiamento/PTEI/Subvençã

o 
12.361.649,77 2.073.333,67 778.980,00 5.452.819,67 0,00 0,00 20.666.783,11 

Outros auxilio/ renda minima 
5.010.968,47 19.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.030.768,47 

Oficinas 951.024,41 208.116,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.159.140,82 

INVESTIMENTOS 337.428,88 826.469,11 0,00 71.950,47 349.220,40 12.084,80 1.597.153,66 

 36.691.902,31 3.676.301,24 827.942,95 5.575.110,42 416.444,58 32.005,80 47.219.707,30 
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COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

QUADRO DE ENCERRAMENTO - EXERCÍCIO 2008 (Posição 02/12/2008) 

 COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CSOF  

GESTORA DESPESA 08 TESOURO 08 Vinculado 11 Tesouro 11 Vinculado 14 Tesouro 14 Vinculado 26 PAI TOTAL 

GABINETE 

FOLHA 1.679.386,26       24.311,16     1.703.697,42

CONSUMO 62.547,00       3.553,42     66.100,42

SERVIÇOS 321.157,11       106.067,79     427.224,90

CONVÊNIO PAI             
20.500.000,

00 20.500.000,00

INVESTIMENTOS         48.376,66     48.376,66

TOTAL 2.063.090,37       182.309,03   
20.500.000,

00 22.745.399,40

DGDS 

FOLHA 3.400.240,16             3.400.240,16

CONSUMO 26.939,08             26.939,08

SERVIÇOS 524.868,14             524.868,14

TOTAL 3.952.047,38             3.952.047,38

DOAS 

FOLHA 2.810.819,09             2.810.819,09

CONSUMO 43.956,41       581,00     44.537,41

SERVIÇOS 306.337,43       23.928,56 13.910,37   344.176,36

INVESTIMENTOS 10.663,14             10.663,14

TOTAL 3.171.776,07       24.509,56 13.910,37   3.210.196,00

DTR 

FOLHA 1.556.246,75             1.556.246,75

CONSUMO 105.440,29 38.202,30           143.642,59

SERVIÇOS 1.249.317,55   1.050.141,48 2.807.855,30       5.107.314,33

OUTROS AUXILIOS 78.685,08             78.685,08

INVESTIMENTOS     95.987,23 192.538,77       288.526,00

TOTAL 2.989.689,67 38.202,30 1.146.128,71 3.000.394,07 0,00 0,00 0,00 7.174.414,75

 TOTAL GERAL SMCTAIS 12.176.603,49 38.202,30 1.146.128,71 3.000.394,07 206.818,59 13.910,37 
20.500.000,

00 37.082.057,53
 

GESTORA DESPESA 00 TESOURO 31 Federal 32 Estado 42 FMDCA 49 Próprio 60 Próprio TOTAL 

FUNDOS 
BÁSICA 

FOLHA 3.630.637,43           3.630.637,43

CONSUMO 2.589.647,51 80.853,92 20.463,20 8.506,28 49.960,00 19.321,00 2.768.751,91

SERVIÇOS 2.461.448,94 330.412,20 8.368,35 41.834,00 17.264,18 600,00 2.859.927,67

CO -
FINANCIAMENTO/PETI/ 

SUBVENÇÃO 7.416.989,86 1.513.533,58 545.286,00 3.162.004,71     12.637.814,15

INVESTIMENTOS 258.898,88 588.480,06   71.950,47 349.220,40 12.084,80 1.280.634,61

OUTROS AUXILIOS/Bolsas- 
AUX. MORADIA - R. MINIMA 4.404.000,00 19.800,00         4.423.800,00

OFICINAS/JOVEM 
TRABALHADOR 951.024,41 208.116,41         1.159.140,82

TOTAL BÁSICA 21.712.647,03 2.741.196,17 574.117,55 3.284.295,46 416.444,58 32.005,80 28.760.706,59

FUNDOS 
ESPECIAL 

FOLHA 4.936.826,77           4.936.826,77

CONSUMO 564.011,11 90.147,55 12.240,40       666.399,06

SERVIÇOS 3.848.259,02 47.168,38 7.891,00       3.903.318,40

CO - 
FINANCIAMENTO/PETI/ 

SUBVENÇÃO 4.944.659,91 559.800,09 233.694,00 2.290.814,96     8.028.968,96

INVESTIMENTOS 78.530,00 237.989,05         316.519,05
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OUTROS AUXILIOS/Bolsas- 
AUX. MORADIA - R. MINIMA 606.968,47           606.968,47

TOTAL ESPECIAL 14.979.255,28 935.105,07 253.825,40 2.290.814,96 0,00 0,00 18.459.000,71

TOTAL GERAL FUNDOS 36.691.902,31 3.676.301,24 827.942,95 5.575.110,42 416.444,58 32.005,80 47.219.707,30
 

total função 08 fundos + smctais tesouro   48.868.505,80 

total função 08 fundos + smctais vinculado   4.542.446,49 

total função 08 proprio + FMDCA   6.023.560,80 

total função 08 fundos + smctais 59.434.513,09 

   

total função 11 smctais tesouro   1.146.128,71 

total função 11 smctais vinculado   3.000.394,07 

total função 14 smctais tesouro   206.818,59 

total função 14 smctais vinculado   13.910,37 

total função 26 smctais   20.500.000,00 

  24.867.251,74 

   

TOTAL GERAL SMTAIS + FUNDOS 84.301.764,83 

 

SMCTAIS         

 08 TESOURO 08 Vinculado 11 Tesouro 11 Vinculado 14 Tesouro 14 Vinculado 26 PAI T. GERAL 

FOLHA 9.446.692,26 0,00 0,00 0,00 24.311,16 0,00 0,00 9.471.003,42

CONSUMO 238.882,78 38.202,30 0,00 0,00 4.134,42 0,00 0,00 281.219,50

SERVIÇOS 2.401.680,23 0,00 1.050.141,48 2.807.855,30 129.996,35 13.910,37 0,00 6.403.583,73

CONVÊNIO PAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00
EXERC. 

ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 48.376,66 0,00 0,00 48.376,66
OUTROS 
AUXILIOS 78.685,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.685,08

INVESTIMENTOS 10.663,14 0,00 95.987,23 192.538,77 0,00 0,00 0,00 299.189,14

 12.176.603,49 38.202,30 1.146.128,71 3.000.394,07 206.818,59 13.910,37 20.500.000,00 37.082.057,53
 

FMAS Básica + Especial       

 00 TESOURO 31 Federal 32 Estado 42 FMDCA 49 Próprio 60 Próprio TOTAL 

FOLHA 8.567.464,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.567.464,20 

CONSUMO 3.153.658,62 171.001,47 32.703,60 8.506,28 49.960,00 19.321,00 3.435.150,97 

SERVIÇOS 6.309.707,96 377.580,58 16.259,35 41.834,00 17.264,18 600,00 6.763.246,07 

Co-
financiamento/PTEI/Subvençã

o 
12.361.649,77 2.073.333,67 778.980,00 5.452.819,67 0,00 0,00 20.666.783,11 

Outros auxilio/ renda minima 
5.010.968,47 19.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.030.768,47 

Oficinas 951.024,41 208.116,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.159.140,82 

INVESTIMENTOS 337.428,88 826.469,11 0,00 71.950,47 349.220,40 12.084,80 1.597.153,66 

 36.691.902,31 3.676.301,24 827.942,95 5.575.110,42 416.444,58 32.005,80 47.219.707,30 
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COORDENADORIA SETORIAL DE FUNDOS 

ATIVIDADES RESULTADOS 2008 DESAFIOS/METAS 

- Recebimentos e aplicações de 
recursos municipais, estaduais 
e federais. 

- Recebimento, controle e 
pagamentos aos Fornecedores, 
prestadores de serviços e 
entidades co-financiadas dos 
Fundos Especiais( FMDCA, 
FMAS, FMSA). 

- Contabilização de toda a 
movimentação dos Fundos 
Municipais alocados na 
Secretária Municipal de 
Cidadania, Trabalho, 
Assistência e Inclusão Social 
em consolidação com a 
contabilidade geral da 
Secretária Municipal de 
Finanças. 

- Preparar e submeter aos 
respectivos conselhos as 
demonstrações mensais de 
receitas e despesas e relatórios 
contábeis anuais dos fundos. 

 - Manter o controle e arquivo 
dos documentos contábeis e 
financeiros. 

  

- Readequação interna desenvolvidos pelos responsáveis dos 
setores de contabilidade e contas a pagar, desenvolvendo um 
melhor controle administrativo e técnico das atividades 
desenvolvidas com o apoio do grupo de servidores. 

- Relacionamento junto aos conselhos municipais com 
transparência, gerando uma maior confiabilidade. 

-Relacionamento amigável e construtivo com entidades e 
fornecedores, mantendo a confiabilidade gerada em anos 
anteriores. 

- Atendimento as demandas internas (pagamentos e controle de 
repasses as entidades assistenciais, fornecedores, locadores e 
prestadores de serviços), efetivando pagamentos em 
conformidade com os vencimentos estipulados. 

- Atendimento aos órgãos fiscalizadores (Conselhos Municipais, 
TCE, Receita Federal, INSS). 

- Alteração dos programas de fundos em consonância com as 
necessidades do departamento. 

-Relacionamento amigável e construtivo com entidades e 
fornecedores, mantendo a confiabilidade gerada em anos 
anteriores. 

- Integração e interatividade com diversas Coordenadorias desta 
Pasta, visando a agilidade na efetivação das atividades. 

- Readequação do espaço físico da sala, proporcionando 
melhorias na organização e ambiente de trabalho. 

- Readequação do espaço físico do almoxarifado de arquivo 
morto da SMCTAIS, proporcionando melhorias na organização e 
armazenamento de documentos. 

 

 

- Ampliar a equipe, devido o 
aumento da demanda 
operacional. 

- Inserir os servidores em cursos 
específicos voltados à área de 
atuação. 

- Ampliação do link de 
destinação do FMDCA no site 
da PMC, visando a emissão de 
boletos para destinadores 
periódicos. 

- Implantar um novo sistema 
informatizado por meio de 
informação integrada com outras 
áreas afins da Secretária 
auxiliando com maior rapidez os 
dirigentes de forma 
transparente, com qualidade e 
rapidez informativa, eliminando 
as necessidades de controles 
burocráticos.  
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COORDENADORIA SETORIAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
    

DGDS ÁREA 
PROGRAMÁTICA 

SERVIÇOS E 
PROGRAMAS 

OBJETIVOS DO SERVIÇO / PROGRAMA 

C S. GESTÃO DE 
PESSOAS 

GESTÃO DE 
PESSOAS 

 Gestão / 
Administração e 
Capacitação de 
Pessoal 

Desenvolver atividades de  gestão, administração  e capacitação de pessoas 
(Servidores, Estagiários  e Cargos em Comissão) na SMCTAIS, com interface 
com  a SMRH, garantindo que os mesmos usufruam seus direitos e o  
cumprimento dos deveres,  dentro dos prazos e normas legalmente 
estabelecidos para  desenvolvimento das ações / projetos e da política de 
atendimento da Assistência Social. 

COBERTURA DO 
SERVIÇO/  
PROGRAMA 

1. Atender, informar, orientar e esclarecer os servidores, chefias e coordenadores quanto a legislação e procedimentos 
administrativos seus deveres e direitos.   
2. Executar e controlar os procedimentos administrativos referentes a admissão, rescisões, nomeações, cargos, salários, 
freqüência, horas extras,  férias, licenças, e benefícios fazendo os  encaminhamentos à SMRH, aos setores competentes. 
3. Transferências internas e adequação, de servidores dentro da SMCTAIS, atendendo  necessidades dos serviços perfil 
necessários das áreas e interesse dos servidores, nas mudanças nos processos, nas readaptações de função / realoção de 
área por processo de saúde, aposentadorias, exonerações, Licenças de Saúde prolongadas e retorno, transferências 
externas e processos seletivos internos em conjunto com SMRH/ C.S.Concursos e Seleção. 
4. Processos de saúde do servidor, acompanhamento e encaminhamentos dos servidores com processo de saúde em 
conjunto com SMRH / DPSS e as respectivas áreas  de lotação. 
5. Programa de Estágio na SMCTAIS, executar o processo quanto aos aspectos administrativos, legais, de capacitação dos 
estagiários e monitores de estágio junto às unidades com interface com a SMRH / Concursos. 
6. Capacitações e desenvolvimento de pessoal propiciando o aprimoramento e aquisição de conhecimentos através da 
participação efetiva dos servidores em cursos,, fóruns, seminários, assim como, a formação de gestores, , em conjunto com a 
SMRH/EGDS, com o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Servidor, e recursos desta pasta, qualificando o atendimento 
aos usuários 
 7. Apoiar e articular com os gestores das unidades nas ações e encaminhamentos na gestão de pessoas fazendo a 
interlocução com a SMRH e seus órgãos. 
8. Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho – QVT  programa gerenciado pela SMRH com interface com todas as 
secretarias autarquias e fundações, a fim de propiciar ações de bem estar e qualidade de vida aos servidores, com 
participação desta C.S. de Gestão de Pessoas 

.PRINCIPAIS 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 
REALIZADAS 

1. Servidores atendidos: 
 Nº de Servidores da SMCTAIS:  512 
 Nº de Chefias de Setor:  18 
 Nº de Coordenadorias: 22 
 
2. Alterações Quadro de servidores: 
 Nº de alterações de centro de custo interno: 65 
 Nº de alterações de centro de custo,  para outras secretarias: 06 
 Nº de alterações de centro de custo, entrada SMCTAIS:: 03 
 Nº de exonerações de servidores: 04 
 Nº  de exonerações de comissionados: 05 
 Nº de Aposentadorias:  03 
 Nº de Falecidos: 01 
 
3. Processos de Saúde em acompanhamento: 
 Nº de Servidores em processo de saúde: 58 
 Nº de Servidores remanejados por processo de saúde: 07 
 
4. Estagiários participantes do programa: 
 Nº de Estagiários contratados: 41 
 Nº de Monitores de estágios: 27 
 Nº de reuniões com monitores de estágio:  02 
 Nº de reuniões,  capacitações  com estagiários de estágio: 02 
 N° de Estagiários vagas não preechidas (não habilitados processo seletivo SMRH): 21 
  
5. Capacitações e Desenvolvimento: 
 
5.1 Capacitações promovidas pela SMCTAIS/EGDS:  
 Nº de cursos promovidos: 04 
 Nº de servidores e gestores atendidos da SMCTAIS:: 104 
 Nº de servidores atendidos de outras secretarias/ PMC: 08 
 Nº de atendidos parceiros e rede: 252 
 
5.2 Cursos contratados SMCTAIS e FMDS: 
 Nº de cursos: 07 
 Nº de servidores atendidos da SMCTAIS: 285 
 Nº de parceiros atendidos: 440 
 
5.3 Capacitações promovidas pela EGDS: 
 Nº de cursos promovidos: 13 
 Nº de servidores e gestores atendidos da SMCTAIS/IMA: 107 
 
6. Qualidade de Vida no Trabalho 
 Nº  participação  C S Gestão de Pessoas reuniões QVT : 08  
 Atividades participação espontânea dos servidores: 
   - Aplicação Lian Gong em 18 Terapias; 
   - Jogos e Festival esportivo do servidor; 
   - Baile do Servidor: participação servidores SMCTAIS  45 convites; 
   - Cinema no Paço. 

PRINCIPAIS 
IMPACTOS 
OBTIDOS 

- Pleno exercício  dos servidores  em suas atividades garantido seus direitos e cumprimento de seus deveres  mediante a 
legislação, procedimentos e prazos definidos pela SMRH, operacionalizados nesta coordenação. 
- Adequar do quadro de servidores para atendimento das diversas áreas administrativas, operacionais, monitoria social e 
técnicas, tendo em vista, a impossibilidade de suprimir a demanda por concurso público das aposentadorias, exonerações, 
licenças de saúde, retorno após licença de saúde de longa e readaptações de funções por processos de saúde ao longo do 
ano, frente a política de atendimento do SUAS.Reorganização do quadro de servidores desta  C. S. Gestão de Pessoas com 
01 Agente de Apoio Administrativo e 01 Agente de Ação Social  - Processo de Saúde.  
- O êxito do programa de estagiários no ano propiciando a participação dos estagiários nas atividades de capacitação 
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promovidas pela SMCTAIS e reuniões de monitores, embora com redução do número de estagiários por não terem 
candidatos aprovados para o atendimento da demanda. 
- Aprendizagem, aprimoramento, e desenvolvimento dos servidores técnicos, administrativos, operacionais e gestores 
qualificando o atendimento dentro da política de assistência – SUAS.  
- O longo período sem concurso público para a área da assistência em reposição de servidores exonerados, demitidos e 
aposentados e serviços criados/ampliados impossibilita maior participação de servidores dos abrigos, serviços e ações 
descentralizadas nas capacitações e  conseqüente ampliação e melhoria do atendimento. 

DESAFIOS E 
PROPOSTAS 

- Garantir a participação dos servidores  da Coordenadoria de Gestação de Pessoas nos cursos da EGDS  e de gestão de 
pessoas para melhor qualificar o atendimento. 
 
- Participar dos estudos e construção de processo de reposição e ampliação do quadro de servidores - concurso público. 
- Orientar e apoiar  as unidades, monitores de estágio e estagiários frente à nova legislação e execução do processo de 
estágio em conjunto com a SMRH, Coordenadoria de Concursos. 
- Incentivar e disponibilizar informações para participação dos servidores nas capacitações promovidas pela SMRH / EGDS, 
operacionais, administrativos e técnicos, assim como em  cursos e formações específicas necessárias a execução de suas 
atribuições e formação de gestores para seu desenvolvimento. 
- Aprimorar a parceria dos cursos promovidos pela SMCTAIS com SMRH / EGDS,  e construção de  capacitações específicas 
às necessidades  aos servidores desta pasta e através de contratação do Fundo M. de Capacitação e Desenvolvimento do 
Servidor. 
- Maior participação dos servidores nas atividades propostas. do programa de Qualidade de Vida no Trabalho SMRH. 
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COORDENADORIA ESPECIAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 
 
RELAÇÃO DOS EVENTOS/2008 

 
JANEIRO 
 
“Todas as últimas quartas feiras de Janeiro a Outubro de 2008: “4ª Black” Evento Cultural – Estação Cultura” 
 
- Todos os sábados de Janeiro a Dezembro/08 - “Aulão de Samba Rock Projeto Escola Menina Bonita”/”Projeto Samba” - Estação Cultura   
 
-    11/01/08 “Show Dudu Nobre”/Ensaio das Escolas de Samba de Campinas – Estação Cultura   

 12/01/08 “Escolha do Rei Momo e Rainha do Carnaval/08” – Estação Cultura   

 13/01/08  “Folia de Santo Reis” - Vl. Castelo Branco  

 18/01/08 “Show Neguinho da Beija-Flor”/Ensaio das escolas de Samba de Campinas – Estãção Cultura   

 19/01/08 “Reunião do  Fórum Estadual das Mulheres Negras de Campinas e Região” - Estação Cultura   

 24/01/08 “Apresentação Escola de Samba Madureira e Sambistas – Jdm. Monte Cristo   

 25/01/08 “Show com Gil”/Ensaio das Escolas de Samba de Campinas – Campo Grande   
-      27/01/08 “9º Cortejo Águas de Oxalá ” - Cidade de Araras   

 31/01/08 “Reunião do CDPCNC(Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas) – CEPIR   
 
FEVEREIRO 
 
-  19/02/08  “Reunião da CEPIR/Conselho com Conselho Comunidade Negra de Porto Velho/RR c/ Sra. Else Withe- representante do Estado de Roraima” - CEPIR 
-  23/02/08“Governo Itinerante” - Escola Benevuto Torres – Jdm. São José   
- 28/02/08 “Reunião da CEPIR e presidente do Bairro Jdm. Campos Elíseos para Concurso Garota Negra da Comunidade”- Jdm. Campos Elíseos  
- 28/02/08“Reunião do CDPCNC(Conselho de Desenvolvimentos e Participação da Comunidade Negra de Campinas)- CEPIR -  
  

 
MARÇO 
 
- 02/03/08 “Festa do Parque Oziel e escolha das representantes dos bairros: Oziel, Gleba B e Monte Cristo p/ o Concurso Garota Negra da Comunidade” - Parque Oziel   
 
-  02/03/08 “Reunião da CEPIR e representantes do Bairro Vl. Rica e Comunidade São Francisco para o Concurso Garota Negra da Comunidade” - Vl. Rica  
   
- 05/03/08 “Reunião com os presidentes dos bairros Vl. Pde. Anchieta e Vl. Boa Vista para o Concurso garota Negra da Comunidade”- Boa Vista e Pde. Anchieta. 
   
- 06/03/08 “Reunião com presidentes dsos bairros Campo Grande e Itajaí para o Concurso garota Negra da Comunidade” - Cxampo Grande e Itajaí.   
 
- 07 a  09/03/08 “I Encontro de Capoeira Feminina - Capoeira Raízes do Brasil” - Centro Cultural de Franca/SP -  
 
- 09/03/08 “Samba Rock Samba Show” - 2º Ano do Projeto Samba Rock para todos - Centro de Convivência -  
  
-  22/03/08 “23ª Lavagem das Escadarias da Catedral Metropolitana de Campinas  
 
- 22/03/08 “Reunião do CDPCNC(Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas) – CEPIR   
 
- 25,26 e 27/03/08 “VII Encontro do FIPIR”(Forum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial) em Brasília com a participação do Sr. Bene Paulino.    
 
-  30/03/08 “3ª Feijoada das Marias do Jongo Dito Ribeiro” - Centro Cultural Casarão do Café – Barão Geraldo -  
 
ABRIL 
- 06/04/08 “Reunião com os representantes do bairro Vida Nova referente ao Concurso garota Negra da Comunidade 
 
-  09/04/08 Curso de Capacitação: “Diversidade e Cidadania” - 1º Semestre  
 
- 19/04/08 “Posse da Diretoria e do Conselho Deliberativo do Clube Cultural Recreativo Campinas - Machadinho” - Clube Machadinho  
 
-  20/04/08 “3ª Festa de São Jorge”- Teatro de Arena Centro de Convivência   
 
- 24/04/08 “Reunião do CDPCNC(Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas) – CEPIR  
 
- 30/04/08 “Reunião na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo: Apresentação de Projetos e ações 2008 SEPPIR; Planejamento das Ações /08 da FIPIR e 
Implementação da Lei nº 10.639   
 
MAIO 
-   12 a 31/05/08 “Exposição Cultural de Quadros Africanos e Mostras da Cultura Indígena” - CEPIR 
 
-   21/05/08 “Reunião do Fórum Municipal – Congresso Nacional de Negras e Negros do Brasil – CEPIR -  
 
-   25 a 30/05/08  “Semana de Solidariedade aos Povos Africanos” - CEPIR  
 
-  29/05/08 “Reunião do CDPCNC(Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas )” - CEPIR   
 
 
JUNHO 
 
- 06/06//08 - “Homenagem 100% Gerreiras - GLTTB”- CEPIR 
 
- 08/06/08 - “Oficina: Sexualidadedas Mulheres Negras - GLTTB” - CEPIR  
 
- 10/06/08- “Reunião das Mulheres Negras de Campinas – CEPIR 
 
- 11/06/08- “Reunião da Comissão do Negro e de Assuntos Antidiscriminatórios da OAB Campinas” - CEPIR 
  
- 14/06/08 - “ Oficina:(Des)Construindo Identidades” - CEPIR 
 
- 16/06/08- “Palestra sobre Racismo”- Projeto Quero-Quero – Parque Ecológico  
 
-  18/06/08 - “Lançamento da Campanha “Racismo-120 anos- Se você não fala quem vai falar?” - CEPIR 
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- 20/06/08 - “Sarau Vozes d”Africa” - CEPIR 
 
- 21/06/08- “Plenária preparatória para a Assembléia nacional de Negras e Negros do Brasil Estação Cultura 
 
- 24/06/08- “Reunião de Mulheres Negras de Campinas” - CEPIR 
 
- 26/06/08- “Reunião do CDPCNC(Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas)” - CEPIR  
 
- 27/06/08- “Reunião da diretoria do Clube Cultural Recreativo Campinas – Machadinho” - CEPIR 
 
- 27/06/08- “Festa Juninado I Curso de Qualificação – Organizador de Eventos” - CEPROCAMP 
 
- 30/06/08- “Apresentação das Candidatas ao Miss Pérola Negra” -  Estação Cultura 
 
JULHO 
- 03/07/08 - “Concurso Miss Pérola Negra” - Estação Cultura 
 
- 08/07/08- “Reunião com as Mulheres Negras de Campinas” - CEPIR 
 
- 08/07/08- “ Reunião com a diretoria do Clube Cultural Recreativo de Campinas – Machadinho” - CEPIR 
 
- 11,12 e 13/07/08- “4ª Festa Julina da Comunidade Santo Reis – Monte Cristo 
  
- 12/07/08 - “5º Arraial Afro Julino Jongo Dito Ribeiro” - Centro Cultural Casarão do Barão – Barão Geraldo 
 
-  
- 15/07/08 - “Reunião com os presidentes dos bairros da Região Sul de Campinas referente ao Concurso Garota Negra da Comunidade  ”  
 
- 16/07/08- “Reunião com os representantes dos DIC's referente ao Concurso Garota Negra da Comunidade” 
 
- 18/07/08- “Reunião extraordinária com a Executiva do CDPCNC – CEPIR 
 
- 22/07/08- “Reunião com representantes dos Bairros da Região do Ouro Verde referente ao Concurso Garota Negra da Comunidade” 
 
- 25/07/08- “Fórum nacional de Juventude Negra – Guarujá 
 
- 31/07/08 - “Reunião do CDPCNC(Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas)” - CEPIR 
 
  
AGOSTO 
- 01/08/08- “III Congresso Estatutário do Congresso Nacional Afro-Brasileiro- CNAB” - Centro de Convenções da América Latina/SP. 
  
- 02 e 03/08/08 - “I Encontro da Cultura Popular em Homenagem aos 100 Anos de Solano Trindade”- teatro da Vl. Padre Anchieta 
 
- 03/08/08 - “Reunião com as concorrentes do Concurso Garota Negra da Comunidade para explicação sobra a transferencia deste para o dia 28/11/08” - CEPIR  
 
- 09,10,16 e 17/08/08 - “Festa Agostina”- Comunidade São Francisco/Vl. Rica  
 
- 12/08/08- “Reunião  referente a Contribuição dos Terreiros de Campinas para a Promoção da Saúde Pública c/ Pai Celso de Oxalá. 
 
- 14/08/08- “Reunião Ordinária do Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial do Estado de São Paulo – CONE(Conselho de Desenvolvimento e 
Participação da Comunidade Negra do Estado de São Paulo). 
 
- 28/08/08- “Reunião do CDPCNC(Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas” - CEPIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SETEMBRO 
- 25/08/08- “Reunião do CDPCNC(Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas” - CEPIR 
 
- 28/09/08- “Homenagem ao Dia da Mãe Preta” - CEPIR 
- 30/09/08- “Lançamento do Jornal Fala Nego On-Line e NPD(Negro, Perfil e Dança- Agencia de Empregos, Modelos ee Academia de Dança)” - CEPIR  
 
 
 
OUTUBRO 
- 03/10/08- “Festa do Padroeiro São Francisco de Assis” - Comunidade São Francisco – Vl. Rica 
 
- 04/10/08- “Museu Afro Brasil” - Grupo Kukina – São Paulo 
  
- 07/10/08- “”Reunião de Gestores da FIPPIR” em Araraquara 
 
- 08/10/08 - “Curso de Capacitação – Tema: Negro” - EGDS – 2º Seemestre  
 
- 28/10/08- “Apresentação do Projeto de Curso de Formação de Promotoras Legais Populares/2009”-CEPIR 
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- “MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA” 
 
-  01 á 30/11/0 8- “Exposição de Quadros e Artigos Africanos dos Artístas Plásticos Elvis da Silva/Aluísio Geremias” - Estação Cultura  
 
-  01/11/08 - “3º Aulão Aberto de Capoeira para todos em Campinas” –  Largo da Igreja Catedral 
 
-  01/11/08 - “Roda de Capoeira” – Praça Arautos da Paz  
 
-  03/11/08 - “Palestra Mês da Consciência Negra” – Auditório da Estação Cultura  
 
- 03 a 07/11/08- “Exposição Itinerante de Fotos da Comunidade Remanescente de Quilombos do Médio Vale da Ribeira e Apresentação de Vídeo: Tradição e História de 
Quilombo Galvão”- Faculdade de Educação/ Unicamp  
 
- 07/11/08 - “Oficina Grupo Identidade: IN- Tolerância e Apresentação de filme Se Me Deixam Sonhar e após debate” - CEPIR 
 
- 07/11/08 - “Os Negros na Assembléia - ALESP” – Sinergia  
 
- 08/11/08 - “Venha Conversar com o MNU – Movimento Negro Unificado” - Sinergia  
 
- 10 a 14/11/08 - “Exposição Itinerante de Fotos da Comunidade Remanescente de Quilombos do Médio Vale da Ribeira e Apresentação de Vídeo: Tradição e História de 
Quilombo Galvão”- Biblioteca Central/ Unicamp  
 
- 11/11/08 - “3ª Semana da Consciência Negra no CRAS Vida Nova” - presença CEPIR 
 
- 14/11/08 - “Palestra – Intolerância Religiosa no Século XXI” _ CEPIR 
 
- 15/11/08 -  “100 Anos de Umbanda no Brasil” - Ginásio Taquaral 
 
- 15/11/07 - “MNU e a Juventude” – CEPIR 
 
- 15 e 22/11/08 - “Encontros de Pastorais Afro-Jovens Católicos Mini EPA(Oficinas, Cinemasá noite e Noite de Samba e Pagode)” –  Comunidade São Joaquim e Santana 
– Vl. União   

 
- 16/11/08 - “V Feira Cultural Afro -Mix” –  Estação Cultura  

 
- 17 a  21/11/08 - “Exposição Itinerante de Fotos de Comunidades Remanescentes de Quilombos do Médio Vale da Ribeira” –  Casa do Lago / Unicamp  
 
- 18/11/08 - ” Abertura de Exposição de Fotos do Coletivo Anti Racismo da Cut” –  Subsede da Cut  
 
- 20/11/08 - “Roda de Jongo da Comunidade Jongo Dito Ribeiro” –  Largo Mãe Preta  

 
-  20/11/08 - “Caminhada Zumbi dos Palmares” –  Largo do Rosário/ Estação Cultura  

 
- 20/11/08 - “Apresentações Culturais, Atrações Musicais, Desfile de Penteados Afro, Barracas de Artesanatos, Comidas Típicas e Cabeleireiros” – Estação Cultura   
 
-  20/11/08 -  “Palestra: História e Conquista da População Negra e Carente na Educação e Lei nº 10.639/03- EDUCAFRO” – Auditório da Estação Cultura  
 
-  20/11/08  - “Entrega do Diploma de Mérito- Zumbi dos Palmares da Câmara Municipal de Campinas”  - Estação Cultura 
 
- 21/11/08 - “Entrega de Medalhas do Mérito Força da Raça   
 
- 22/11/08 - “Tributo a Zumbi dos Palmares” – Praça Integração – Vl. Pde. Anchieta 
 
- 23/11/08 - “Festa Noite dos Negros Nobres – 6º Ano” - Armazém Brasil 
 
- 23/11/08 - “Samba Zumbi” - Casa de Portugal  
 
- 27/11/08 -  “Palestra Saúde: Efeito Nocivo do Tabagismo e Alcoolismo nas doenças cardiovasculares na população afrodescendente ” – CEPIR 
 
- 28/11/08 - “Concurso Garota Negra da Comunuidade” - Clube Semanal de Cultura Artística 
 
- 28 e 29/11/08- “24 Horas de Capoeira em Campinas” 
 
- 29 e 30/11/08- “Seminário Estadual de Organização das Trabalhadoras Domésticas – CEPIR 
 
- 30/11/08- “Feijoada da Secretaria Municipal de Combate ao Racismo – Ponte Preta Paineiras 
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DEZEMBRO 
 
- 05/12/08- “1º Seminário da Consciência Negra – Sindae de Ações Afirmativas” - GRENASA(Gremio Recreativo SANASA)  
 
- 07/12/08-  “Encontro dos Disc Jockey's de Campinas” - Estação Cultura  
 
- 14/12/08  - “Dia Nacional do Samba” - Estação Cultura   
  
 
        
  

Benedito José Paulino 
Coordenador - CEPIR 
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COORDENADORIA DA MULHER 

ANO2008 
  
INTRODUÇÃO 
O relatório em questão traduz em ações o compromisso assumido pela Coordenadoria da mulher na articulação e coordenação de políticas que promovam a igualdade 
entre mulheres e homens. 
 
DIALOGO NACIONAL 
 
A Coordenadoria da Mulher estabeleceu uma interlocução mais intensa com os municípios das Regiões Administrativas  do Estado de São Paulo. A RAC é composta por 
92 Municípios  sendo uma das maiores regiões administrativas do estado. A participação dos Municípios pólo do Estado no planejamento estratégico do  Pacto Nacional 
pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher – é  compromisso  do governo local. 
 Nesse período manteve a sua participação como membro do FORUN NACIONAL DE ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLÌTICAS PARA AS MULHERES, tendo  
participado  do Comitê de Monitoramento do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, como representante titular dos Organismos Municipais.  
 
DIALOGO INTERNACIONAL 
 
A ação da Coordenadoria da Mulher, no cenário internacional, pautou-se na defesa de uma ordem mundial mais justa, mais equânime, mais solidária e na defesa 
intransigente da autodeterminação dos povos. Seguindo essas orientações gerais, a Coordenadoria da Mulher participou ativamente de Fóruns internacionais que tratam 
dos direitos das mulheres. 
Nesse período, fortaleceu a participação do município na Rede MERCOSUL através dos debates e proposições nos Fóruns da Rede Merco cidades. 
 
ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA 
 
No âmbito da temática Violência doméstica e familiar e violência sexual o Programa Municipal  Iluminar desenvolveu atividades de Capacitação,  Treinamento da Rede de 
violência nos seguintes Municípios: Hortolândia, Americana, Várzea Paulista, Sorocaba, Piracicaba, Nova Odessa, Municípios da REDE SOCIAL SP, São Carlos, Mogi 
das Cruzes. Capacitou os delegados  da região metropolitana de Campinas . 
Os números expressivos de apresentação de o Programa Iluminar:  Núcleo Estadual de Prevenção aos Acidentes e Violências – USP, Iluminar no Curso de Medicina da 
UNICAMP, cursos de treinamento do Ministério da Saúde,  revelaram a premência em capacitação dos profissionais que trabalham com essa temática. 
No decorrer de 2008  o programa Iluminar recebeu inúmeras visitas técnicas agendadas pelos municípios interessados. 
  
 
OFICINAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AS MULHERES 
 
Nesse ano, oficinas  de Cidadania “ CAFÉ COM LEI “e auto-estima foram desenvolvidas junto às mulheres das comunidades das regiões administrativas do município”. As 
oficinas oferecidas pela Coordenadoria da Mulher contemplaram as seguintes comunidades Jardim Marisa, Campo Belo ,  Hospital Mario Gatti, dentre outros espaços . 
 
 
ATIVIDADES  EDUCATIVAS E EVENTOS 
 
8 de MARÇO – Dia Internacional da Mulher com caminhada, distribuição de cartilhas da Lei Maria da Penha e grande evento na Praça. 
16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres – de 20 de novembro à 10 de dezembro.. Realização da Campanha do Laço Branco no Paço Municipal. 
Parceria com as Concessionárias RENOVIAS e COLINAS para o desenvolvimento da Campanha dos 16 Dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres através 
da divulgação do número 180 e da REDE DE ATENÇÃO às VÌTIMAS DE VIOLENCIA, nas praças de pedágios destas. 1 Seminário  Municipal de Políticas Públicas para 
as Mulheres. 
Entrevistas as rádios Educativa, CBN e Band sobre a temática Mulher/Gênero/Violência 
 
 
FÓRUNS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 
 
(APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS E DEBATE DAS TEMÁTICAS) 

– Fóruns  dos Organismos Governamentais de Política para as Mulheres – SPM/Brasília 

– Reuniões do coletivo de sindicalistas mulheres da OIT / Brasília 

– Grupo de Trabalho de Gênero dos Municípios associados à rede Merco cidades – Brasília 

– Seminário Mulher e Mídia - Brasília 

– Congresso da Federação das Mulheres Paulistas – São Paulo 

– III Semana Municipal de estímulo ao aleitamento materno – PMC/SP 

– Seminário de Boas Práticas da Lei Maria da Penha – Ministério Público do Estado de São Paulo – São Paulo/SP 

– Núcleo de Prevenção de Violência e Acidentes de Campinas – Campinas/SP 

– 1 Encontro Municipal de Prevenção de Acidentes e Violências – Campinas/SP 

– Congresso Médico de Campinas 

– I Encontro de Experiências Exitosas na Atenção ás vitimas de violência domestica e sexual – Goiânia 

– Congresso de Emergências Clínicas da PUCCAMP – Campinas/SP 

– I Encontro Estadual de Atenção às Mulheres Vítimas de violência Sexual – São Paulo/SP 

– I Seminário Brasil/Argentina – Campinas/SP 

–  
 
Por fim, queremos mencionar como uma vitória importante o reconhecimento por parte do Estado e da sociedade brasileira que a violência contra as mulheres lhes diz 
respeito.  
Temos ainda a luta pela justa divisão do trabalho doméstico, pela igualdade no mundo do trabalho, e tantas outras temáticas estruturantes de gênero que as políticas 
públicas têm a perseguir. Nesse sentido reafirmamos “Políticas para as Mulheres Compromisso de Todos os Dias”. 
 

 

Berenice Rosa Francisco 
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COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE 

 

 Introdução: As Políticas Públicas de Juventude em Campinas 

 

Conceituar o que se entende por juventude não é uma tarefa simples, são diversas as concepções acerca da temática. Para a Organização Educacional, 

Científica e Cultural das Nações Unidas (UNESCO), jovens são aqueles indivíduos que têm entre 15 e 24 anos de idade.   

 

Alguns consideram juventude como uma etapa da vida de todo ser humano, outros defendem que seja apenas um período de transição para o mundo adulto, 

há ainda àqueles que definem juventude como um conjunto de atitudes do dia-a-dia, um estado de espírito de vitalidade e alegria e, por fim, ainda há quem diga que a 

juventude seja o futuro da nação. 

 

O que é inevitável negar é a existência de várias juventudes, como apresentado no Projeto Juventude: “Ser jovem assume contornos diferentes, quando se é 

rico ou pobre, homem ou mulher, se reside no meio urbano ou rural, no centro ou na periferia, se é negro, branco ou índio, se tem ou não acesso a educação, a cultura e 

ao lazer.” 

 

De acordo com as diretrizes municipais, estabelecidas na lei municipal no 12.217 de 13 de janeiro de 2005, a promoção de políticas públicas de juventude em 

Campinas deverá ser direcionada a “homens e mulheres na faixa etária de 16 a 29 anos como pessoas, portadoras de direitos e deveres”. 

 

Com base nesse recorte etário, é possível identificar no município de Campinas uma grande concentração de jovens. Segundo dados da Fundação SEADE, 

hoje são 272.163 mil jovens residentes no município, ou seja, 21% da população total da cidade é jovem. 

 
Dentro deste cenário, a Coordenadoria de Juventude tem a proposta de organizar, articular e elaborar as políticas públicas de juventude no município, garantindo  a existência de 
programas, projetos e espaços políticos para a juventude na estrutura do governo. 

 

A Coordenadoria de Juventude, entende que a elaboração e a execução de uma política pública de juventude deve ser séria e de impacto, tomando o cuidado 

de não cair na execução de ações fragmentadas e setoriais, que tratam a juventude como problema ou como setor fragilizado. 

 

Consideramos ainda que é preciso mudar o enfoque e tratar a juventude como parceira estratégica, e não apenas como público alvo de uma política pública. 

Ao não considerar os jovens e as suas organizações nos processos de decisão, corre-se um sério risco de equivocar-se no mapeamento das verdadeiras demandas da 

juventude. 

 

Com base nisso, a Coordenadoria de Políticas Públicas de Juventude apresenta um breve relatório das atividades realizados no decorrer do ano de 2008. 

 

 Guia da Juventude 

 

No processo de mapeamento das demandas apresentadas pela juventude, a Coordenadoria de Políticas Públicas de Juventude, identificou, que boa parte das 

demandas apresentadas, já eram contempladas, mas ainda faltava informação, para garantir o acesso do Jovem aos serviços oferecidos pela Administração Municipal. 

 

Com esse diagnóstico, a Coordenadoria de Políticas Públicas de Juventude, trabalhou durante meses na busca do melhor instrumento que pudesse garantir uma 

interlocução eficaz com a juventude. 

 

Por fim, foi publicado o Guia da Juventude, um material pensado para servir como instrumento no dia-a-dia do jovem, com informações concretas de todos os 

serviços voltados para a juventude oferecidos pela Prefeitura Municipal de Campinas. 

 

Com o trabalho desenvolvido nas mais diferentes secretarias municipais, o guia mostra o esforço conjunto de toda a Administração Municipal, em garantir que as 

políticas públicas de juventude, não sejam fragmentadas, ou setoriais, mas que aconteçam de maneira séria, encarando a juventude como uma importante parceira nessa 

jornada.  

 

 

Seminários, Debates e Encontros 
 

1. Realização do 2º Encontro Municipal de Grêmios  

 

Em continuidade a Campanha: Agora Só Falta Você - Uma campanha de construção e fortalecimento de Grêmios, realizada desde 2005, a Coordenadoria de 

Políticas Públicas de Juventude, promoveu o 2º Encontro Municipal de Grêmios.  

O encontro foi importante, no sentido de propiciar para as diretorias de grêmios de cerca de 80 escolas do município, um encontro com oficinas de cidadania, direitos e 

deveres, esportes, cultura, saúde e comunicação, além de uma rica troca de experiências. 

 

2. 2º Seminário Municipal de Políticas Públicas de Juventude  
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A realização do 2º Seminário Municipal de Políticas Públicas de Juventude, com a temática “Políticas Públicas de Juventude: Avanços e Perspectivas”, foi um espaço 

importante para diversos atores sociais poderem acumular sobre a temática, ainda tão pouco discutida no Brasil. Na ocasião participaram cerca de 400 pessoas que 

puderam debater junto a autoridades da área. 

 

 Realização da I Conferência Regional de Juventude 

 

Com o tema “Levante sua Bandeira” e lema: Qual é a Sua?, a 1ª Conferência Regional de Políticas Públicas de Juventude da Região Administrativa de Campinas contou 

com a participação de cerca de 600 jovens no Auditório da Metrocamp. 

A 1ª Conferência Regional de Políticas Públicas de Juventude da Região Administrativa de Campinas, teve por objetivos:  
 Fortalecer a relação entre o governo e a sociedade civil para uma maior efetividade na formulação, execução e controle da política pública regional de 

juventude; 

  Promover, qualificar e garantir a participação da sociedade, em especial dos jovens, na formulação e no controle das políticas públicas de juventude; 

  Divulgar e debater os parâmetros e as diretrizes da política regional, estadual e nacional de juventude; 

  Indicar prioridades de atuação do poder público na consecução das políticas de juventude; 

  Apresentar subsídios para a estruturação do Sistema Nacional de Juventude; 

  Auxiliar os governos municipais, estadual e federal, a ampliarem e consolidarem os conceitos de juventude junto aos diversos setores da sociedade; 

  Propor e fortalecer mecanismos de articulação e cooperação institucional entre os órgãos municipais e destes com a sociedade civil no âmbito das 
políticas públicas de juventude; 

  Identificar e fortalecer a transversalidade do tema juventude junto às políticas públicas em todos os níveis de governo;  

 Mobilizar a sociedade e os meios de comunicação para a importância das políticas de juventude 

 Fortalecer e facilitar o estabelecimento de novas redes de grupos e organizações de jovens;  

 Fortalecer, ampliar e diversificar o acesso da sociedade civil, em especial da juventude, aos mecanismos de participação popular, visando seu 
protagonismo; 

  Fortalecer as instituições democráticas e o próprio conceito de democracia;  

  
Dentro da temática geral, forma discutidos três sub-temas: Desenvolvimento Integral, Qualidade de Vida e Vida Segura. Cada um dos Subtemas compreendeu 

os seguintes eixos temáticos: 
I - Desenvolvimento Integral: 

Educação 
Cultura 
Trabalho 
Mídia 

II - Qualidade De Vida: 
Meio Ambiente 
Sexualidade 
Família 
Drogas 
Tempo Livre 

III - Vida Segura: 
Diversidade 
Liberdades Democráticas 
Política 
Cidade 

 

        Além da presença maciça dos jovens, o evento contou com a participação do Sub-secretário Nacional de Juventude, Danilo Moreira, do assessor da Secretária 

Nacional de Juventude, Carlos Odas, e da coordenadoria de Juventude do Estado de São Paulo. 

 

 Coordenação e acompanhamento das atividades do Centro de Referência da Juventude – Casa Brasil. 

 

O Centro de Referência da Juventude (CRJ), é uma demanda da temática cidadania/juventude do Orçamento Participativo, teve sua obra de adequação concluída a fim 

de se consolidar como espaço público onde os jovens poderão articular idéias, desenvolver projetos em diversas áreas e ter oportunidades de aprimoramento educacional 

associado ao lazer e a cidadania.  

Atualmente funciona no CRJ, uma unidade da Casa Brasil, programa do Governo Federal concebido como um espaço comunitário de acesso universal, livre e gratuito, 

constituído por uma “estrutura modular”, que funciona exclusivamente com softwares livres e serve como laboratório para aprendizagem e difusão de diferentes 

tecnologias digitais. 

 

 Participação em eventos e programas de grande porte da Prefeitura Municipal de Campinas 

 

1. Articulação de atividades como Carnaval, Festa Junina, Natal... 
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2. Articulação e coordenação do trabalho voluntário do Programa Juventude Cidadã 

 

 Participação em atividades nacionais e internacionais: 

 

1. Participação da I Conferência Estadual de Juventude 

2. Participação I Conferência Nacional de Juventude  

3. Participação no Seminário Estadual de Juventude 

 

 

 

 

 

 

 

 


