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RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA

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

Tipo de parceria; termo de colaboração n9 06/2017
Vigência: 01/01/2018 a 31/10/2021
Período de referência do relatório: 15 quadrimestre-01/01/2020 a 30/04/2020

1. Descrição sumária das metas e atividades

Meta: atender 300 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, respeitando a vivência dos ciclos etários.

Para atingir a meta supracitada, serão realizadas as seguintes atividades, conforme quadro a seguir;

Dimensões do trabalho social Especificação

Dimensão do trabalho técnico

operativo

Planejamento do serviço

Construção da grade de atividades

Reunião de equipe

Acompanhamento da execução das oficinas

Monitoramento da freqüência nas oficinas

Dimensão do trabalho com os

usuários

Atendimento

Oficinas socioeducativas

Oficinas esportivas

Oficinas culturais

Oficinas lúdicas

Colônia de férias com ofertas de atividades diferenciadas no período de recesso escolar

Dimensão do trabalho com a

família

Atendimento

Encaminhamentos

Reunião/encontros com as famílias.

Dimensão do trabalho no território

Atividades externas no território de abrangência do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e demais
territórios do município.

Articulação com a rede socioassistencial e demais políticas públicas

Reunião com o CRAS

Participação em reuniões intersetoriais.
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2. Análise das atividades realizadas, cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos
indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho:

2.1 Meta pactuada, atendidos, inserção de novos usuários e desligamentos:

Meta: atender 300 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, respeitando a vivência dos ciclos etários.

Dados 01/20 02/20 03/20 04/20
Número de inscritos 350 311 300 309

Número de crianças e adolescentes que participaram do
Serviço 15 300 300 0

Há que se considerar, conforme previsto em Plano de Trabalho, no mês de janeiro - período de recesso escolar - aconteceu a Colônia de Férias, em que a participação das crianças
e/ou adolescentes se dá de acordo com a necessidade das famílias, o que justifica a freqüência no mês.

Em abril não houve execução das atividades/ações previstas, visto que estas foram suspensas temporariamente, em razão da Pandemia do Covid 19. As atividades foram
suspensas na segunda quinzena de março de acordo com o Decreto Municipal n9 18554 de 16 de março de 2020 e Portaria SEMAS n902/2020 de 18 de março de 2020.

Durante o mês de abril a maioria dos funcionários do quadro de pessoal da parceria cumpriram período de férias.

No período foram desligadas 70 crianças e adolescentes do Serviço, sendo os motivos os que seguem:

Motivos do desligamento Número de crianças e/ou adolescentes desligados
Mudança de município 04

Solicitação de desvinculação por parte do usuário 66

Total 70

Em janeiro de 2020, foi realizado o apostilamento da presente parceria, a fim de estabelecer a forma de acesso ao serviço. A partir de janeiro de 2020 as famílias que buscam uma
vaga na unidade são encaminhadas para o CRAS de referência para que sejam referenciadas e tenham a solicitação direcionada para a Central de Regulação de Vagas no
Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social. A Central de Vagas é responsável por acionar as famílias e encaminhar as crianças e
adolescentes de acordo com as vagas disponíveis nest€ serviço, a partir deste encaminhamento, a equipe técnica do serviço realiza os procedimentos necessários para inclusão do
usuário.
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Atividades realizadas e cumprimento das metas de acordo com as dimensões
——————I - . ■ • "II riítanfirlanQuantidadE

Metajg quadrimestree prevista nospécificação cumprida
plano dé Trabalho no no períodoDescrição dá mèt^/etapa péríodó

Atividade não prevista
Planejamento do serviço Atividade não prevista
Construção da grade de atividadesDimensão do

trabalho

técnico

operativo

ParciaP

Reunião de equipe Parciar

Acompanhamento da execução das oficinas Parcial

Monitoramento da freqüência nas oficinas
Conforme demanda

Atendimento Parciar

Oficinas socioeducativas Parciar

Oficinas esportivas ParciarDimensão do

trabalho com

os usuários

Oficinas culturais Parcial

Oficinas lúdicas
Atividade não previstaColônia de férias com ofertas de atividades diferenciadas

no período de recesso escolar
Conforme demanda

AtendimentoDimensão do

trabalho com

as famílias

Conforme demanda
Encaminhamento

Reuniões/encontros com as famílias
Atividades externas no território de abrangência do serviço
de convivência e fortalecimento de vínculos e demais
territórios do município.

Articulação com a rede socioassistencial e demais políticas Conforme demandaDimensão do

trabalho no

território
públicas

Conforme demandaReunião com o CRAS

Participação em reuniões intersetoriais.rcll licipav®^ —
realizadas na sua

da suspensão das

I I — '—

NP = atividade não prevista para o mês
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2.3. Descriçlo dos Indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho e resultados alcançados - Matriz de avaliaçSo

A matriz de avaliação visa apresentar a correlação entre os objetivos específicos, resultados esperados, indicadores e dados do quadrimestre.
verificar que os resultados esperados para o serviço prestado foram alcançados, conforme demonstrado a seguir:A análise da matriz de avaliação permitiu

RESULTADOS ALCANÇADOSINDICADORESRESULTADOS ESPERADOSOBJETIVOS específicos

No período havia em média 228 famílias cadastradas.Famílias cadastradas

Complementar o trabalho social com
famílias, 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 sociais.

Contribuir para a prevenção da
ocorrência de riscos sociais, seus

agravamentos ou reincidência.

Contribuir para a redução das
ocorrências de situações de

vulnerabilidade social.

Percentual de famílias

cadastradas no CRAS

Encaminhamento das

famílias para as demais
políticas públicas.

Reuniões de equipe

Encaminhamentos para

o CRAS

Reunião com a equipe

técnica do CRAS

Usuários atendidos

Das 228 famílias cadastradas no serviço apenas 06 não são
referenciadas ao CRAS, perfazendo 97% de famílias cadastradas no

CRAS. No período 6 famílias foram encaminhadas para cadastramento
no CRAS de referência.

No período não foram realizados encaminhamentos para as demais
políticas públicas.

No período foram realizadas 02 reuniões.

Foram feitos 12 encaminhamentos para o CRAS.

No período foi realizada 01 reunião com a equipe técnica do CRAS.

Em média, foram atendidos no período 300 crianças/adolescentes,
contribuindo para a redução das ocorrências de situações de

vulnerabilidade social, uma vez que a participação no Serviço evitou a
permanência do público alvo nas ruas, ou desacompanhados em suas
casas, enquanto seus responsáveis estavam no trabalho. Além disso, o
serviço ofertou atividades socioeducativas que complementaram as
ações da família e comunidade, fortalecendo os vínculos familiares e

sociais das crianças/adolescentes.
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Percentual de usuários

em situação prioritária

inseridos no Serviço

No primeiro quadrimestre, foram inseridos no serviço 09 crianças e/ou
adolescentes, em situação prioritária. No total havia no serviço 42

usuários em situação prioritária.

Assegurar espaços de referência para o

convívio grupai, comunitário e social e o

desenvolvimento das relações de

afetividade, solidariedade e respeito

mútuo.

Melhorias do vínculo das

crianças e adolescentes com o

Serviço.

Crianças e adolescentes

participando

ativamente nas oficinas.

Do total de crianças e adolescentes inscritos no serviço, em média,

99% participaram de ativamente das oficinas, demonstrando que as
crianças/adolescentes construíram vínculos com a equipe do serviço.

Criação de vínculos solidários

entre os participantes

Crianças e adolescentes

com melhorias nas

relações de afetividade

e diálogo entre si.

Essa avaliação é feita no terceiro quadrimestre.

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.

Ampliação do conhecimento dos

usuários, contribuindo para o

desenvolvimento de atitude

crítica, valorizando o saber, as

vivências e o protagonismo

social.

Participação de crianças

e adolescentes em

atividades grupais de

promoção da

capacidade expressiva e

artística.

Do total de crianças e adolescentes que participaram do serviço no

período, em média 80 participaram de atividades grupais de promoção

da capacidade expressiva e artística, o que possibilitou a ampliação do
conhecimento dos usuários, contribuindo para o desenvolvimento de

atitude crítica.

Estimular a participação na vida pública do

território e desenvolver competências para

a compreensão crítica da realidade social e

do mundo contemporâneo.

Contribuir para a inserção, reinserção e

permanência do jovem no sistema

educacional.

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.

Participação de crianças

e adolescentes em

atividades no território.

A atividade estava prevista para abril, porém, de acordo com o

decreto ne 18554 de 16 de março de 2020 houve a interrupção das

atividades com as crianças e adolescentes atendidas pelo serviço em

virtude da pandemia do Covid 19 a partir de 23/03/2020.

Desenvolvimento de

competências para a

compreensão crítica da

realidade social e do mundo

contemporâneo, contribuindo

para que crianças e adolescentes

conheçam as instâncias de

denúncia e recurso em casos de

violação dos seus direitos.

Participação de crianças

e adolescentes em

atividades reflexivas

que abordem temas da

realidade social e

mundo

contemporâneo.

Em média, 164 crianças e/ou adolescentes participaram do grupo

reflexivo coordenado pela equipe técnica do Serviço.

Efetividade na permanência,

participação e freqüência de

crianças e adolescentes na

escola.

Crianças e adolescentes

matriculados no ensino

regular.

100% das crianças e adolescentes inscritos no serviço estão

regularmente matriculados no ensino regular.
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Oportunizar o acesso às informações sobre

Direitos e sobre participação cidadã,

estimulando o desenvolvimento do

protagonismo dos usuários.

Desenvolvimento de ações que

contemplem informações acerca

de direitos e deveres

Número de ações

informativas sobre

direitos e deveres

No período foram realizadas 20 ações informativas sobre direitos e

deveres

% de adolescentes e

jovens que participaram

de ações informativas

sobre direitos e deveres

No período, em média, participaram do serviço 318 crianças e/ou

adolescentes, desse total, em média, 82 participaram de ações
informativas sobre direitos e deveres, grupos estes realizados pela

equipe técnica do Serviço, correspondendo a um percentual de 25%

de participação.

3. Irregularidades apuradas, providências a serem tomadas, prazo para solução e data de retorno para verificação do pleno atendimento.

No período não foi apurada nenhuma irregularidade.

Valores efetivamente transferidos pela administração pública municipal

Instituto Ccmbcniano São Judas Tadeu 01/20 02/20 03/20 04/20
Total

Municipal RS 33.634,19 RS 43.834,03 RS 43.848,63 RS 53.982,67 RS 175.299,52

Estadual RS 17.300,00 RS 17.300,00 RS 17.300,00 RS 17.300,00 RS 69.200,00

Total RS 50.934,19 RS 61.134,03 RS 61.148,63 RS 71.282,67 R$ 244.499,52

5. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas 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.

Não houve descumprimento das metas e resultados esperados no período.

6. Análise das eventuais auditorias realizadas pelo controle interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que

tomaram em decorrência dessas auditorias.

No período não houve auditorias realizadas pelo controle interno e externo.
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7. Considerações finais

Este relatório é subsidiado pelos procedimentos de monitoramento e avaliação adotados nesta parceria e tem o objetivo de analisar o cumprimento do objeto no período de
janeiro a abril de 2020. Para tanto, foi efetivada a análise dos documentos apresentados pela OCS no período, a saber: relatórios circunstanciados mensais, relações nominais de
atendidos, matriz de avaliação, relatório quadrimestral de execução do objeto.

A partir do exposto, considera-se que o objeto, os objetivos, as metas e as ações previstas para o primeiro quadrimestre de 2020 foram cumpridos e os resultados esperados
alcançados, conforme previsto no Piano de Trabalho.

São José do Rio Preto, 29 de maio de 2020

Rita de Cássia Moraes Leme Ribeiro

Gestora da Parceria
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HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SERVIÇO: Serviço do Convivência e Fortalecimento de Vínculos

OSC: Instituto Comboniano do São Judas Tadeu

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

VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/10/2021

PERÍODO: 01/01/2020 a 30/04/2020.

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

22/2018, de 31 de agosto de 2018 e alterações, responsável por monitorar e avaliar o

cumprimento de objeto da presente parceria aprova e homologa o Relatório Técnico de

Monitoramento e Avaliação.

São José do Rio Preto, 30 de junho de 2020.

Claudia Jaqueline Bortoloto Franco
Assistente Social

Elida Cristina dos Santos

Assistente Social

Débora Cristina Garcia Lourenço
PedauoLía

Mariana Puglieri Barboza
Assistente Social

Vanessa Gimenez Ferreira

Psieóloita

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Teixeira, 260 - Santa Cruz - CEP 15014-180 - São José do Rio Preto - SP

Telefone (17) 3211 6510 - semas@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br




