
PREFEITURA DE

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA

SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
OSC: Instituto Comboníano de São Judas Tadeu

TIPO DE PARCERIA: Termo de colaboração N" 06/2017

VIGÊNCIA: de 01 /01 /2018 à 30/04/2019

PERÍODO: de Janeiro a Abril de 2018

Público Alvo: Crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses, residentes no município de São José do Rio Preto, em especial as que se encontram

em situação prioritária, definidas na Resolução CIT n°01/2013.

OBJETO:

Ofertar à criança e ao adolescente espaço de convívio e desenvolvimento de habilidades, de acordo com seu ciclo de vida, incentivando a socialização

e a convivência comunitária, fortalecendo a relação familiar, a fim de contribuir para a prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou risco

pessoal e social.

1. DESCRIÇÃO SUMÃRIA DAS METAS, DAS ATIVIDADES E DOS INDICADORES ESTABELECIDOS.

META: Atender até 300 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, respeitando a vivência dos ciclos etários.

ETAPA ESPECIFICAÇÃO INDICADOR FÍSICO

FASE/
DIMENSÃO

DESCRIÇÃO DA META/ETAPA UNIDADE QUANTIDADE

TRABALHO

TÉCNICO

Reuniões para discussão de casos que necessitam de
acompanhamento sistemático. Mensal 13
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OPERATIVO

uT' i 1

Prontuários: Abertura e Elaboração Diário

Conforme

demanda

Elaboração de relatórios
Mensal Conforme

demanda

 OHLABART MOC SOSOIRÁUSU
Realizar o acolhimento, a inserção, o atendimento, o
encaminhamento e o acompanhamento dos usuários no SUAS de
maneira coordenada com a rede socioassistencial. Diário

Conforme

demanda

Realização de grupos de convivência e fortalecimento de vínculos,
respeitando as faixas etárias.
1- Oficinas Culturais

2-Oficinas Esportivas e recreativas
3-Oficina Reflexiva

4-Oficina Lúdica

1-Diária

2-Diária

3-Semanal

4-Semanal

1- 260

2- 260

3- 52

4-52

Colônia de férias com ofertas de atividades diferenciadas no período
de férias escolares, proporcionando proteção para crianças e
adolescentes.

Semestral 03

OHLABART
COM SAILÍMAF

Reunião / Encontro com famílias: discussão de temas de interesse das
famílias, visando o fortalecimento de vínculos familiares. Bimestral 06

Visitas domiciliares Quinzenal

Conforme

demanda

 OHLABARTON OIRÓTIRRET

Atividade de reconhecimento de território envolvendo crianças,
adolescentes e família. Semestral 03

Articulação com a rede socioassistencial e demais serviços do
território. Mensal

Conforme

demanda

Participação em reuniões intersetoriais. Mensal 13

Articulação com a rede de Ensino Municipal e Estadual, visando
contribuir para inserção, reinserção e permanência na escola Mensal

Conforme

demanda
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'• oSxmo^M L^ZÂO SI^^exeSSo
APROVADOS NO PLANO DE TRABALHO.

ATIVIDADES REALIZADAS E CUMPRIMENTO DAS METAS DE ACORDO COM AS DIMENSÕES.
QUADRIIVIESTRE-2018

INSCRITOS:

ATENDIDOS:

LISTA DE ESPERA:

DESLIGAMENTOS

janeiro

349

42

26

49

49

fevereiro

327

300

33

27

março

301

300

49

abril

325

300

35

25

TOTAL

1302

942

143

102

102

MEDIA

325,5

235,5

35,75

25,5

25,5

Cumprimento de meta no
período?

Sim ou Não

sim

Sim, jan. colônia de férias
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Planejamento/organização de
atividades

Construção de grade

Reuniões para avaliação do serviço

Reuniões para discussão de casos

Prontuários: abertura

Prontuários: alimentação

Elaboração de relatórios

n® de usuários atendidos

individualmente

np np np

np' np' np'

np' np' np

Sim

Sim

np' 2,33
Sim

Sim

51 27 11 25 114 28,5

22 41 44

13 12

38

Sim

145 36,25

Sim

41 10,25
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n5 total de atendimentos Individuais

n5 de grupos/turmas

n9 de participantes

n9 de oficinas
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Inclusão digital

Banda e instrumentos

musicais

Artesanato lilás

participantes

Rg de ações

Rg de

participantes

Rg de ações

Rg de

participantes

Rg de ações

pg de

participantes

Artesanato laranja Rg de ações

Rg de

participantes

Artesanato marrom Rg de ações

Rg de

participantes

Artesanato verde Rg de ações
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n9 de

participantes

Artesanato amarelo

Oficina de arte e lazer

Reunião/Encontro com

pais e Encontro/grupo
de crianças e

adolescentes

Oficina de artesanato

Azul

Oficina de artesanato

amarelo

n9 de ações

n9 de

participantes

n9 de ações

n9 de

participantes

n9 de ações

ns de

participantes

n9 de ações

n9 de

participantes

n9 de ações

n9 de

participantes

PREFEITURA DE

np'

np'

np

np'

np'

np

np'

np'

np'

36

42

36

48

36

120

42

42

36

42

36

48

36

120

42

17,33
n9 de ações

participantes
Colônia de Férias

n9 de ações

249,25
Número de famílias

NS de famílias atendidas:

42

36

42

36

48

36

111

42

36

126

108

126

108

144

108

351

12

126

52

Sim

42

Sim

36

Sim

42

Sim

36

Sim

48

Sim

36

Sim

117

Sim

Sim

42

Sim

17,33

Sim
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N9 total de atendimentos
11 14 19 23 67 16,75

Sim

Reunião/encontros com as famílias np* np*
1

np*
1 1

Sim

N5 de famílias participantes dos
CnmntmQ/RpiiniSêS

np* np*
23

np*
23 23

sim

N5 de Visitas domiciliares 11 5 6 6 28 7
sim

N2 de Encaminhamentos
0 0 3 3 6 1,5

Sim, conforme demanda

Atividades de reconhecimento do np* np* np*
1 1 1

sim

Articulação com a

rede socioassistencial

e demais serviços do

Contatos

np*
6 2 2 10 3,33

sim

Visitas

np*

0 1 1 2 0,5

Sim, conforme demanda

Participação em reuniõ
intor'cofnriai<;

es np* np*
1 1 3 1,5

sim

Articulação com a rede de ensino np* np*
0 1 1 1

Sim, conforme demanda

Articulação com o Sistema de Garantia
de Direitos

0 1 2 1 4 1

Sim, conforme demanda

np* = não previsto no Plano de trabalho

acompanhamento da parceria

De acordo com Decreto municipal n° 17.708 - de 07/02/2017 art. 72, foram realizados procedimentos de monitoramento e avaliaçao, visando
análise do cumprimento do objeto no período de janeiro a abril de 2018.

Em 01/03/2018 foi realizado reunião em conjunto com o Departamento de Vigilância Socioassistencial, OSC e gestora de parcena para
apresentação do papel da gestora de parceria, orientação e reflexão sobre a elaboração do Relatório Circunstanciado, visitas a orgamzaçâo, matnz de
avaliação, referenciamento ao CRAS e esclarecimento sobre dúvidas relacionada a
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Foram realizadas visitas a OSC nos dias^^^Vo6/04/2018 visando o acompanhamento das atividades realizadas, no momento das
visitas foi observado que as atividades estavam sendo desenvolvidas de acordo com o previsto no Plano do Trabalho.

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO: ~ r .

Realizado a apreciação mensal dos Relatórios Circunstanciados das atividades desenvolvidas pela entidade, matnz de avahaçao, hstas nom.na.s
dos atendidos, lista de espera, objetivando acompanhar o cumprimento das metas propostas no Plano de Trabalho.

A análise teve como base os eixos orientadores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Plano de Trabalho. Assim, segue os
eixos

1 Convivência social - é o principal eixo do serviço, traduz a essência dos serviços de Proteção Social Básica e volta-se ao fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários. As açóes e atividades inspiradas nesse eixo devem estimular o convívio social e familiar,
sentimento de pertença, à formação da identidade, à construção de processos de sociabilidade. aos laços socia.s, as relações de c.dadan.a.
outros.

II Direito de ser - o eixo "direito de ser" estimula o exercício da inCancia e da adolescência, de forma que as atividades do SCFV devem
promover experiências que potencializem a vivência desses ciclos etários em toda a sua pluralidade. Tem como subeixos: d.re.to a aprender e
experimentar; direito de brincar; direito de ser protagonista; direito de adolescer; direito de ter direitos e deveres; d.re.to de pertencer, d.ret
diverso; direito à comunicação, , . zí. wíHa

III Participação - tem como foco estimular, mediante a oferta de atividades planejadas, a participação dos usuar.os nos d.venos espaços
pública, a começar pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, passando pela família, eomunidade e eseola, tendo em mente o seu
desenvolvimento eomo sujeito de direitos e deveres.

Assim, sobre o cumprimento de metas no período, informo que os dados demostraram que as metas estão sendo cumpndas de acordo com
plano de trabalho. Sendo que no período de janeiro a abril de 2018, totalizaram 1302 crianças e adolescentes inscritas.
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Conforme relatório eircunstanciado na dimensão do trabalho com os usuários, foi realizado o acolhimento, a inserção, o atendimento, o
encamhthamento e o acompanhamento dos usuários. Também foram realizados os grupos e oficinas de convivência e fortalecimento de vínculos:
Oficinas culturais, esportivas e recreativas, reflexiva e lúdica, respeitando as faixas etaiias.

Scaue as oficinas/grupos ofertadas no período:

Inclusão digital, Banda c instrumentos musicais. Artesanato, Reunião/Encontro com pais e Encontro/grupo de crianças e adolescentes.
No mês de janeiro, período de férias escolares, foi realizado a Colônia de Férias, com atividades recreativas e diferenciadas com 42 crianças e

adolescentes.

Na dimensão do trabalho com as famílias foram realizados 67 atendimentos no quadrimestre, além de encontros e reuniões com famílias e
visitas domiciliares. Na dimensão do trabalho no território, realizadas atividades de reconhecimento do território, articulações com a rede
soeioassistencial e demais serviços do território, articulação com o Sistema de Garantia de Direitos e participação em reunião intersetorial.

Diante do exposto, verifica-se que esta forma de organização dos grupos promovem a socialização e o aprofundamento dos relacionamentos,
oferecendo aos participantes, vivência de espaços coletivos de diálogo. Tais intervenções diárias, pautadas em experiências lúdicas, culturais,
esportivas e reflexiva, como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social, trazem impactos positivos para o
desenvolvimento das crianças e adolescentes incluídos no serviço.

Por fim de acordo com o Plano de Trabalho as atividades de acolhida, orientação e encaminhamentos, oferta de grupos de convívio e
fortalecimento de vínculos, informação, comunicação e defesa de direitos, fortaleeimento da função protetiva da família, desenvolvimento do convívio
social, mobilização para a cidadania, previnem situações de risco social e proporcionam a proteção social das crianças e adolescentes.
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Matriz de Avaliação - São Judas Tadeu

RESULTADOS
OBJETIVO ESPECIFICO (previsto ESPERADOS (previsto

no Plano de Trabalho) Trabalho)

Cumprimento

de meta no

Complementar o trabalho
social com família, prevenindo
a ocorrência de situações de

risco social, fortalecendo a
convivência familiar e

comunitária

Complementar as ações da
família e comunidade na

proteção e desenvolvimento de
crianças e adolescentes e no
fortalecimento dos vínculos

familiares e sociais

Assegurar espaços de
referência para o convívio

grupai, comunitário e social e o
desenvolvimento das relações

de afetividade, solidariedade e
respeito mútuo

Contribuir para a

prevenção da

ocorrência de riscos

sociais, seus

agravamentos ou

reincidência

Contribuir para a

redução das

ocorrências de

situações de
vulnerabilidade social

Melhorias do vinculo

das crianças e

adolescentes com o

serviço

criação de vínculos
solidários entre os

participantes

INDICADORES

Percentual de famílias

cadastradas no CRAS

Encaminhamento das

famílias para as demais
políticas públicas

Reuniões de equipe

voltadas para a

supervisão, orientação

Reunião com a equipe

técnica do CRAS

Usuários atendidos

Percentual de usuários

em situação prioritária

inseridos no serviço

crianças e adolescentes
participando ativamente

nas oficinas

crianças e adolescentes
com melhorias na s

relações de afetividade e
diálogo entre si

i  jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 TOTAL MEDIA

Número de famílias que

não são cadastradas no

CRAS

Número de famílias

encaminhadas para

cadastramento no CRAS.

Número de famílias 5

encaminhadas para acesso ^

às demais políticas públicas

Número de reuniões de

equipe voltadas para

supervisão e orientação.

Número de reuniões com a

equipe técnica do CRAS

Número de usuários

atendidos _
IA

C

Número de usuários em ^
situação prioritária
inseridos no serviço

Número de crianças e _

adolescentes participando g
ativamente nas oficinas ^

Número de crianças e

adolescentes que

apresentaram dificuldades
nas relações de afetividade _

e diálogo entre si g

Número de crianças e

adolescentes que

apresentaram melhora no
relacionamento.

8  14 14 11 47

O  O

O  o

o  2

O  o 1  o

42 300 300 300

36 27

42 300 300 300

Mês de referência para a coleta
de dados: Novembro/2018

11,75

não, OSC

0,5 orientada

não, OSC

0,75 orientada

Sim, exceto em

1 75 jan. início

parceria

0 25
'  orientada

235,5 sim

Sim, exceto em

17,25 março-OSC
orientada

Sim, jan.

235,5 colônia férias
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Possibilitar a ampliação do
universo informacional,

artístico e cultural das crianças

e adolescentes, bem como
estimular o desenvolvimento

de potencialidades,
habilidades, talentos e

propiciar sua formação cidadã

Estimular a participação na vida
pública do território e

desenvolver competências para

a compreensão crítica da
realidade social e do mundo

contemporâneo

Ampliação do
conhecimento dos

usuários, contribuindo

para o desenvolvimento
de atitude critica,

valorizando o saber, as

vivências e o

protagonismo social

Ampliação das
oportunidades de
aprendizagem do
conhecimento do

território, na |
construção de uma
identidade com o

lugar onde vivem, do
sentimento de

pertença a este lugar
Desenvolvimento de

competências para a

compreensão crítica

da realidade social e

do mundo

contemporâneo,
contribuindo para

que os jovens
conheçam as

instâncias de

denúncia e recurso

em casos de violação

de seus direitos

Participação de crianças e
adolescentes em

atividades grupais de
promoção da capacidade
expressiva e artística

Participação de crianças e
adolescentes em

atividades no território

Número de crianças e

adolescentes que

apresentavam dificuldades
nas relações de afetividade

e diálogo entre si e
solicitaram desligamento

do serviço

N2 de crianças e

adolescentes que

participaram de atividades
grupais de promoção da
capacidade expressiva e

I  artística

Número de atividades

(passeios, campanhas, etc)
realizadas

Número de crianças e

adolescentes que

participaram de atividades
no território

Participação de
crianças e

adolescentes em

atividades reflexivas

que abordem temas
da realidade social e

mundo

contemporâneo

Sim, exceto em

jan. inicio

I parceria

O  168 128 424

Número de crianças e

adolescentes que

participaram de

atividades reflexivas

Mês para coleta de dados abril e
mês de envio maio/2018

O  120 111 351

Sim, exceto em

87,75 jan. início
parceria
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Contribuir para a inserção,
reinserção e permanência

do jovem no sistema
educacional

Oportunizar o acesso às
informações sobre direitos
e sobre participação cidadã,

estimulando o

desenvolvimento do

protagonismo dos usuários

Efetividade na

permanência e

participação de
crianças e

adolescentes na

escola

Desenvolvimento

de ações que
contemplem

informações

acerca de

direitos e

deveres

Crianças e

adolescente

matriculados no

ensino regular

Ações informativas
sobre direitos e

deveres

Percentual de

adolescentes e jovens

que participaram de
ações informativas
sobre direitos e

deveres

Número de crianças e

adolescentes

matriculados no

ensino regular

Número de ações

informativas sobre

direitos e deveres

Número de crianças e

adoiescentes que

participam de ações
informativas sobre

direitos e deveres

Mês de

—  referência para

g  a coleta de
dados:

março/2018

1  2

111 231

0^5 não, OSC
orientada

57,75 não, OSC
orientada

ANÁLISE DA MATRIZ DE AVALIAÇÃO

Conforme análise da matriz de avaliação no período, foi verificado através dos dados que com relação a complementar o trabalho socai com
família, prevenitrdo a ocorrência de situações de risco social, fortalecendo a convivência familiar e comunitária, e seus agravamentos ou reincidência,
foi verificado no quadrimestre que 47 famílias não são cadastradas no CRAS, sendo que a grande maioria já está referenciada, a OSC já foi orientada
para encaminhá-las ao CRAS.

Sobre complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos
vínculos familiares e sociais, o resultado demostrado na matriz foi o atendimento a uma média de 236 crianças e adolescentes por mês.

Foi assegurado pela OSC espaços de referência para o convívio grupai, comunitário e social e o desenvolvimento das relações de afetividade,
solidariedade e respeito mútuo, sendo que uma média de 236 crianças e adolescentes participando ativamente das oficinas por mês.
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A conlribuição para a inserção, reinserçãot^^to do jovem no sistema educacional com efetividade na permanência e part.c.paçao de
crianças e adolescentes na escola. Como resultado no mês de março 300 crianças e adolescentes estavam matriculadas no ensino regular.

Com relação a possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã. Foi verificado que um média de 106 crianças e adolescentes
participaram dc atividades grupais de promoção da capacidade expressiN it e artística por mês.

Em relação ao desenr olvimento de ações que contemplem informações acerca de direitos e deveres. o resultado foi uma media mensal de
crianças e adolescentes que participaram de ações informativas sobre direitos e deveres.

Diante do exposto, os indieadores demonstraram no período av aliado o impaeto da oferta desses serviços à população, sendo que o trabalho
desenvolvido pela OSC contribuiu de forma complementar ao trabalho social com família realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento
Integral às Famílias - PAIF. visto que ofertou à criança e ao adolescente espaço de convívio grupai e desenvolvimento de habilidades, de acordo com
seu ciclo de vida, incentivando a socialização e a convivência comunitária, fortalecendo a relação familiar, a fim de contribuir para a prevenção a
situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social.
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■jt PREFEITURA DE

E TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A OSC SÃO JUDAS TADEU

Organização da Sociedade
Civil: SÃO JUDAS TADEU

Janeiro Fevereiro Março Abril Total

Municipal R$ 43.557,01 RS 41.155,02 RS 39.550,54 RS 46.543,45 RS 170.806,02

Estadual R$ 17.300,00 RS 17.300,00 RS 17.300.00 RS 17.300,00 RS 69.200,00

Total RS 60.857,01 R$ 58.455,02 RS 56.850,54 RS 63.843,45 RS 240.006,02

De acordo com Decreto municipal n° 17.708 de 07/02/2017 - art. 75. Compete à Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do
Departamento de Prestação de Contas ou ao setor competente, a análise de que trata § 1° do artigo 74 - inciso V - análise dos documentos
comprobatórios das despesas apresentados pela OSC na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados
estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento ou quando houver evidência de existência de ato irregular, quando for o caso, ou
quando não atendido o disposto no art. 74 § 2° do referido Decreto.

São José do Rio Preto, 28 de maio de 2018.

Maria Sônia do/^Santos Miele
Gestor da Parceria
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PREFEITURA DE

RIO PRETO

HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

OSC: Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

TIPO DE PARCERIA: Termo de colaboração N®: 06/2017

VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 30/04/2019

PERÍODO: 01/01/2018 a 30/04/2018

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída por meio da Portaria n°

48/2017, de 05 de dezembro de 2017, responsável por monitorar e avaliar o

cumprimento de objeto da presente parceria, aprova e homologa este Relatório Técnico

de Monitoramento e Avaliação.

São José do Rio Preto, 28 de junho de 2018.

Claudia Maria Martins

Assistente Social

Mariana Puglieri Barboza
Assistente Social

Claudia Jaqueline Bortoloto Franco
Assistente Social

Cláudio Sartori Figueira
Técnico Especialista em Desenvolvimento Social .

Divanir Soares de Oliveira

Assistente Social
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