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PLANO DE TRABALHO – 2019 

REDE PRIVADA 

 

 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Associação Beneficente Residencial Evangélico Benaiah. 

 

 

NOME DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Serviço/Programa 
Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de Abrigo 

Institucional para Pessoas Idosas. 

 

 

TIPO DE OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Atendimento X 

Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos   

 

 

NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL 

Proteção Social Básica  

Proteção Social Especial 
Média Complexidade  

Alta Complexidade X 

 

 

PÚBLICO ALVO 

Pessoas idosas com vivência de situações de violência e negligência, em situações de rua e de 

abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, conforme Termo de Referência 

2019.  

 

 

DIAS E HORÁRIOS DE 

FUNCIONAMENTO 

ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA 

EQUIPAMENTO DE 

REFERÊNCIA 

Todos os dias – 24hs Municipal  CREAS 
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DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

Razão Social Associação Beneficente Residencial Evangélico Benaiah. 

Sigla Benaiah 

CNPJ 43.266.758/0001-89 

Endereço da Sede Rua: Benaiah, 290 

CEP 13.468-824 

Telefones (19)34618472 

E-mail contato@benaiah.org.br 

Site www.benaiah.org.br 

Data da Fundação 01/04/1962 

Inscrição 

CMAS/Validade 
02 E – indeterminado 

Inscrição 

CMDCA/Validade 
 

Inscrição 

COMID/Validade 
12/12/2018 

CEBAS / Validade 31/03/2021 

Certificado OSCIP  

Outros (especificar)  

 

 

 

 

2. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS DA ORGANIZAÇÃO  

2.1. RECURSOS PRÓPRIOS – 2017 

Recursos Valores Anuais 

Eventos  

Telemarketing  

Doações espontâneas de pessoa física 186.396,17 

Doações e parcerias de empresas e entidades privadas 55.955,30 

Contribuintes 3.458,30 

mailto:contato@benaiah.org.br
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Contrapartida da pessoa idosa 355.052,39 

Outros. Especifique: 

Capitalização do Banco Brasil 6.000,00 

Doação Materiais 4.153,85 

  

Total 611.016,01 

2.2. RECURSOS PÚBLICOS – 2017 

2.2.1. BENEFÍCIOS FISCAIS E ISENÇÕES PÚBLICAS  

Cota Patronal 264.591,05 

Nota Fiscal Paulista 414.829,16 

Departamento de Água e Esgoto (DAE)   

Outros. Especifique: 

Processos Judiciais 22.269,02 

Total 701.689,23 

2.2. PARCERIAS CELEBRADAS  

Cofinanciamento 
Valores Anuais 

Municipal Estadual Federal Total 

Fundo de Assistência Social 676.678,76   676.678,76 

Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente     

Fundo de Saúde     

Fundo de Educação     

Fundo de Cultura     

Emenda Parlamentar     

Outros. Especifique: 

     

     

     

Total 676.678,76   676.678,76 

 

 

3. FINALIDADE ESTATUTÁRIA 
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Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com 

diversos graus de independência. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, 

excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de auto 

sustento e convívio com os familiares. 

É previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com 

vivencia de situações de violência e negligencia, em situação de rua e de abandono, com 

vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Idosos com vínculo de parentesco ou afinidade – 

casais, irmão, amigos, etc., devem ser atendidos na mesma unidade. Preferencialmente, deve 

ser ofertado aos casais de idosos o compartilhamento do mesmo quarto. Idosos com deficiência 

devem ser incluídos nesse serviço, de modo a prevenir práticas segregacionistas e o isolamento 

desse segmento. 

Acolher e garantir proteção integral; Contribuir para a prevenção do agravamento de situações 

de negligência, violência e ruptura de vínculos; Reestabelecer vínculos familiares e/ou sociais; 

Possibilitar a convivência comunitária; Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais 

órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais; Favorecer o 

surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os 

indivíduos façam escolhas com autonomia; Promover o acesso a programações culturais, de 

lazer, de esporte e ocupacional interno e externo, relacionando-as a interesses, vivências, 

desejos e possibilidades do público. 

Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de 

atividades da vida diária; Desenvolver condições para a independência e o autocuidado; 

Promover acesso à renda; Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus 
de dependência. 

 

 

4. HISTÓRIA DA ORGANIZAÇÃO 

          O Benaiah é um espaço para idosos, com várias casas com capacidade total de 50 idosos. 

Fundado em 01/4/1962, é uma entidade privada, de Utilidade Pública Municipal (lei 504, de 

26/9/62), Estadual (lei 8.213, de 08/7/64) e Federal (decreto 71.619, de 28/12/72). Foi 

idealizado por membros da Igreja Presbiteriana de Americana, com o objetivo inicial de 

atender a necessidade de apenas uma senhora, que passou a frequentar os cultos da Igreja e não 

tinha onde morar. Na busca de um terreno para isso o grupo recebeu como doação de uma 

família de Americana, a família Jones, um terreno de 1.320 m2, maior do que o necessário, 

surgindo, então, a iniciativa de formar a Instituição para atendimento a outros necessitados. 

Como fruto desse trabalho, a sociedade americanense envolveu-se e em poucos anos já 

tínhamos construído várias casas, onde passaram a residir muitos idosos. Atualmente com uma 

área total construída de 2.230 m², num terreno de 5.600 m2, com toda acessibilidade necessária 

para o atendimento aos idosos, dá a eles a dignidade que lhes é de direito. Desde sua fundação, 

a Instituição tem abraçado a missão de minimizar o alto índice de idosos que vivem em 

situação de risco, acolhendo-os e obedecendo as diretrizes de proteção. 
 

 

5. DADOS DO(A) PRESIDENTE(A) 

Nome Helio de Oliveira Camargo 

Data de Nascimento 08/11/1952 CPF 561.426.848-00 

RG 5.562.878 
Órgão 

emissor/UF 
SSP 

Endereço Rua Botticelli, 39- Parque Residencial Nardini- Americana-SP. 
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E-mail diretoria@benaiah.org.br Telefones 98831-6201 /3406-5597 

Escolaridade Ensino médio Profissão Bancário aposentado 

Período de Mandato 30/03/2017 a 30/03/2020. 

 

 

6. MEMBROS DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL 

Período de Mandato 30/03/2017 a 30/03/2020. 

Nome DN CPF RG 

Órgão 

emissor/

UF 

Escolaridade Cargo 

Helio de Oliveira 

Camargo 
08/11/19

52 

561.426.84

8-00 
5.562.878 SSP 

Superior 

incompleto 
Presidente 

Lisandrea Elamos 

Mendes de Souza 
01/02/19

70 

123.552.67

7-78 

22.678.002

-8 
SSP 

Superior 

completo 

Vice-

Presidente 

João José 

Assumpção de 

Abreu de Marchi 

 
095.906.13

8-02 

13.581.281

-0 
SSP 

Superior 

Completo 
1º secretário 

Gracy Helen 

Denucci Zanini 
12/05/19

60 

043.084.34

8-82 

10.723.253

-4 
SSP 

Superior 

completo 
2ª Secretária 

Antonio O. Camargo 

Neto 
29/10/19

42 

040.889.56

8-34 

 

3.475.140-

3 
SSP 

Ensino 

médio 

completo 

1º 

Tesoureiro 

Evaldo Bueno 
25/05/19

69 

123.324.54

8-10 
18.829.078 SSP 

Ensino 

médio 

completo 

2º 

Tesoureiro 

Daniel de Oliveira 

Camargo 
28/12/19

77 

272.875.63

8-43 

29.162.619

-1 
SSP 

Superior 

completo 

Conselheiro 

Fiscal 

David Penachioni 

Fabri 
01/02/19

80 

279.510.92

9-00 

17.249.750

-4 
SSP 

Superior 

completo 

Conselheiro 

Fiscal 

Rodrigo Daniel 

Barbosa Pires 
30/01/19

77 

262.769.10

8-21 

22.855.464

-0 
SSP 

Superior 

completo 

Conselheiro 

Fiscal 

 

 

7. AÇÕES DA DIRETORIA JUNTO À OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Nome Ações Desenvolvidas 

Helio de Oliveira Camargo - Presidente 

Participação em trabalhos externos com 

idosos; busca de parceria e arrecadação de 

verbas, doações, etc.           

Lisandrea Elamos Mendes de Souza – Vice-

Presidente 

Busca de parceria e arrecadação de verbas, 

doações, etc.           

Antonio de Oliveira Camargo Neto – 1º 

Tesoureiro 
Responsável financeiro da Instituição. 

Evaldo Bueno – 2º Tesoureiro Responsável financeiro dos idosos. 
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8. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – ORGANOGRAMA  

 
 

 

 

 

 

DADOS DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

 

 

9. NOME DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Serviço/Programa 
Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade abrigo para pessoas 

idosas.  

 

 

10. IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Endereço da Oferta Rua Benaiah, 290, Terramérica, Americana-SP. 

CEP 13468-824 

Telefones (19) 3461-8472 

E-mail contato@benaiah.org.br 

 

 

11. DESCRIÇÃO DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL 

Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com 

diversos graus de dependência. Exceto aqueles portadores de doenças que exijam assistência 

médica permanente ou de assistência de enfermagem intensiva, cuja falta possa agravar ou pôr 

em risco a vida de terceiros. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, 
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excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de auto 

sustento e convívio com os familiares. 

É previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com 

vivencia de situações de violência e negligencia, em situação de rua e de abandono, com 

vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Idosos com vínculo de parentesco ou afinidade – 

casais, irmão, amigos, etc., devem ser atendidos na mesma unidade. Preferencialmente, deve 

ser ofertado aos casais de idosos o compartilhamento do mesmo quarto. Idosos com deficiência 

devem ser incluídos nesse serviço, de modo a prevenir práticas segregacionistas e o isolamento 

desse segmento.  

 
 

12. DIAGNÓSTICO 

O envelhecimento, num país como o Brasil, mostra grande complexidade, sendo considerado 

um problema de ordem social. A procura por instituições de longa permanência para idosos 

(ILPI), diante da perspectiva demográfica e social, está aumentando e representando uma nova 

alternativa de moradia para o idoso 

(http://www.seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer/article/view/33754). 

Conforme o comparativo do Censo IBGE, em 2000, o número de crianças entre 0 a 4 anos era 

de 7,1% da população, já em 2010, essa taxa caiu para 5,7%; o número de idosos na faixa 

etária de 60 a 94 anos de idade em 2000 era de 6,0% da população, já em 2010 encontra-se 

uma taxa de 12,8% da população acima de 60 anos 

(https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=35&dados=26#topo_piramide). 

Esse aumento de idosos tem gerado preocupações não somente em relação aos custos elevados 

para o Município, Estado, mas com as condições de saúde, a qualidade de vida, a autonomia e a 

independência desta parcela da população que envelhece, necessitando, portanto, de políticas 

sérias e consistentes a respeito. 

 

 

13. JUSTIFICATIVA 

A família brasileira tem se modificado com a modernização da sociedade. A inserção da mulher 

no mercado de trabalho, a redução do tamanho das famílias e a falta de tempo na vida atual vêm 

modificando a relação do cuidado.  Somada a essas mudanças, a escassez de alternativas para as 

famílias manterem os idosos em casa, os idosos em situações de violência e negligência, em 

situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos têm 

impulsionado a demanda por Instituições. 

(http://www.editorarealize.com.br/revistas/cieh/trabalhos/TRABALHO_EV040_MD2_SA15_ID
2721_27082015234017.pdf).  
As ILPIs vêm para contribuir na prevenção da ocorrência de situações de risco social tais como 

o isolamento, situações de violência e violações de direitos, e demais riscos identificados pelo 

trabalho de caráter preventivo junto aos usuários; redução e prevenção de situações de 

isolamento social; redução da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 

famílias protegidas e orientadas; pessoas com deficiência e pessoas idosas inseridas em serviços 

e oportunidades; aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; ampliação do 

acesso aos direitos socioassistenciais.( 

file:///C:/Users/Usuarios/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/

TempState/Downloads/LegislaÃ§Ã£o_ResoluÃ§Ã£o%20CNAS%20109.2009.pdf) 

 
 

14. PÚBLICO ALVO 

http://www.editorarealize.com.br/revistas/cieh/trabalhos/TRABALHO_EV040_MD2_SA15_ID2721_27082015234017.pdf
http://www.editorarealize.com.br/revistas/cieh/trabalhos/TRABALHO_EV040_MD2_SA15_ID2721_27082015234017.pdf
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Usuários(as) Pessoas idosas 

Público Prioritário 

Pessoas idosas beneficiários do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC); pessoas idosas de famílias beneficiárias de 

programas de transferência de renda; pessoas idosas com 

vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e 

oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas 

necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no 

serviço. 

Formas de Acesso 

Por encaminhamento do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) e requisição do Ministério Público 

ou Poder Judiciário. 

Capacidade de Atendimento 35 idosos 

É ou será ofertado de forma 

gratuita aos(as) usuários(as)? 

As pessoas idosas contribuem com o custeio no limite de até 

70% do valor do benefício, conforme facultado no art. 35 do 

Estatuto do Idoso (Lei nº 10471/2003), e                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Resolução Unificada COMID/CMAS nº 01/2011, de 15/03/2011. 

 
 

15. OBJETIVO GERAL 

Acolher e garantir proteção integral; Contribuir para a prevenção do agravamento de situações 

de negligência, violência e ruptura de vínculos; Possibilitar a convivência comunitária; 

Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de 

Direitos e às demais políticas públicas setoriais; Favorecer o surgimento e o desenvolvimento 

de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com 

autonomia; Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional 

interno e externo, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público. 

 

 

 

15.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de 

atividades da vida diária; Desenvolver condições para a independência e o autocuidado; 

Promover acesso à renda; Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus 
de dependência. 

 

 

16. INFRAESTRUTURA  

16.1. ESTRUTURA FÍSICA 

SITUAÇÃO DO IMÓVEL 

Próprio Alugado Cedido Outro. Especifique: 

X    
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DESCRIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

Item Quantidade 

Recepção 1 

Salas para atendimento técnico especializado (Equipe Psicossocial) 1 

Salas de atendimento em grupo/atividades comunitárias 6 

Sala para reuniões 1 

Sala de coordenação 1 

Sala da equipe técnica 1 

Salas de administração  2 

Enfermaria 2 

Dormitórios para os usuários 24 

Dormitórios para os cuidadores 1 

Banheiros para os usuários 14 

Banheiros para os funcionários 10 

Espaço para guarda de pertences 2 

Sala de repouso 1 

Refeitório 1 

Copa/cozinha (preparo de alimentos) 3 

Lavanderia 1 

Despensa 2 

Almoxarifado ou similar 1 

Brinquedoteca 0 

Biblioteca 1 

Espaço para animais de estimação 0 

Área de recreação interna 2 

Área de recreação externa 1 

Jardim/parque 1 

Quadras esportivas 0 

Instalações elétricas e hidráulicas  

Outros. Especifique: 
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16.2. RECURSOS MATERIAIS 

Item 
Quantidade 

Total 
De uso do RH 

Informar a Quantidade 

De uso dos 

Usuários(as) 
Informar a Quantidade 

Acervo bibliográfico 04 04 0 

Armários individualizados para guarda 

de pertences 
29 05 24 

Brinquedos, materiais pedagógicos e 

culturais 
15 0 15 

Camas 54 1 54 

Computadores 11 07 4 

Computadores com acesso à internet 11 07 4 

Datashow 02 01 1 

DVD/Vídeo cassete 01 0 01 

Equipamento de som 1 0 1 

Fax 0 0 0 

Filmadora 0 0 0 

Fogão 02 02 0 

Geladeira/freezer 
04 

Gel./04Freez. 
03 Gel./04Freez 01 Gel. 

Impressora 03 03 0 

Máquina copiadora 02 02 0 

Máquina de lavar roupa 03 0 0 

Máquina fotográfica 01 01 0 

Materiais esportivos 0 0 0 

Materiais para estudo 0 0 0 

Micro-ondas 02 01 01 

Mobiliário 332 75 257 

Mobiliário específico para atender 

crianças 
0 0 0 

Mobiliário/matérias adequados para 

pessoas com deficiência ou dependência 

(Tecnologias Assistivas) 

9 0 9 

Secadora de roupas 02 02 02 

Telefone 01 01 01 

Televisão 19 01 18 

Veículo de uso exclusivo de membros da 

diretoria 
0 0 0 
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Veículo para transporte de usuários e 

equipe 
04 04 04 

Outros. Especifique: 

    

    

16.3. ACESSIBILIDADE 

Condições de Acessibilidade 
SIM 

De acordo com a 

norma da ABNT  

SIM 
Mas, não de acordo 

com a norma da 

ABNT  

NÃO POSSUI 

Acesso principal adaptado com rampas e 

rota acessível desde a calçada até o 

interior da unidade.  

X   

Rota acessível aos espaços da unidade. X   

Banheiro adaptado para pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida. 
X   

Pisos especiais com relevos para 

sinalização voltados para pessoas com 

deficiências visuais 

  X 

Recursos – Equipamentos/Sistemas 

Computacionais 
X   

Recursos de comunicação para pessoas 

com deficiências auditivas 
  X 

Serviços - Prestados por profissionais à 

pessoa com deficiência como 

instrumento de tecnologia assistiva.  

X   

Outros. Especifique: 

    

    

 

 

17. RECURSOS HUMANOS 

17.1. PERFIL E ATRIBUIÇÕES 

A. Coordenador(a)  

Perfil: Escolaridade mínima de nível superior de acordo com a NOB/RH/SUAS, ratificada pela Resolução 

CNAS nº 17/2011, com experiência em gestão; domínio da legislação referente à Política Nacional de 

Assistência Social, direitos sociais; conhecimento dos serviços, programas, projetos e/ou benefícios 

socioassistenciais; competência técnica na área da pessoa com deficiência e/ou idosa; experiência de 

coordenação de equipes, com habilidade de comunicação, de estabelecer relações e negociar conflitos e de 

avaliação de resultados. 

Atribuições: Coordenar a execução, o monitoramento e a avaliação do Serviço; coordenar a execução das 

ações, de forma a manter o diálogo e garantir a participação dos profissionais, bem como dos(as) 

usuários(as) e suas famílias; coordenar a definição, junto com a equipe de profissionais, o fluxo de entrada, 

acompanhamento, monitoramento e avaliação; promover a articulação intersetorial; definir, junto com a 

equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicos de trabalho social; identificar as 

necessidades especiais de acessibilidade dos(as) usuários(as); coordenar a elaboração do Plano de Trabalho 
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da Unidade; elaborar relatórios; outras atividades inerentes ao Serviço. 

 

B. Assistente Social 

Perfil: Escolaridade mínima de nível superior, com formação em serviço social; com experiência de atuação 

e/ou gestão em programas, projetos, serviços e/ou benefícios socioassistenciais; conhecimento da legislação 

referente à Política Nacional de Assistência Social, Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência; domínio sobre os 

direitos sociais; experiência em trabalho interdisciplinar; boa capacidade relacional e de escuta dos 

indivíduos e famílias; autocontrole para transmitir segurança e tranquilidade em situações críticas; 

flexibilidade e discrição para lidar com novas situações. 

Atribuições: Participar da elaboração do Plano de Trabalho da Unidade; elaborar o Plano de Atendimento 

Individual dos usuários; analisar e avaliar as situações de vulnerabilidade social e de risco dos(as) 

usuários(as) e suas potencialidades; elaborar e aplicar protocolos sobre os critérios de inclusão e de 

desligamento dos usuários do Serviço, quando for o caso; definir metodologias e técnicas de trabalhos 

multidisciplinares de atenção individualizada, grupal ou coletiva e propor instrumentais facilitadores da 

organização do serviço; orientar e apoiar os Cuidadores do Serviço; realizar atividades individuais ou 

coletivas para consecução dos objetivos do serviço com o usuário; estabelecer processos de 

acompanhamento e avaliação dos resultados; elaborar relatórios; propor melhorias do processo; interagir 

com a Coordenação Serviço e subsidiariamente com o CREAS vinculado, com os demais serviços do SUAS 

e da rede local para fomento de informações; participar de reuniões, encontros ou grupos de trabalho para 

discussões de casos; definir e organizar agendas e rotinas de trabalho; organizar e realizar o monitoramento 

dos encaminhamentos à rede; participar das atividades de capacitação e formação permanente da equipe. 

 

C. Psicólogo(a) 

Perfil: Escolaridade mínima de nível superior, com formação em psicologia; com experiência de atuação 

e/ou gestão em programas, projetos, serviços e/ou benefícios socioassistenciais; conhecimento da legislação 

referente à Política Nacional de Assistência Social, Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência; domínio sobre os 

direitos sociais; experiência em trabalho interdisciplinar; boa capacidade relacional e de escuta dos 

indivíduos e famílias; autocontrole para transmitir segurança e tranquilidade em situações críticas; 

flexibilidade e discrição para lidar com novas situações. 

Atribuições Participar da elaboração do Plano de Trabalho da Unidade; elaborar o Plano de Atendimento 

Individual dos usuários; analisar e avaliar as situações de vulnerabilidade social e de risco dos(as) 

usuários(as) e suas potencialidades; elaborar e aplicar protocolos sobre os critérios de inclusão e de 

desligamento dos usuários do Serviço, quando for o caso; definir metodologias e técnicas de trabalhos 

multidisciplinares de atenção individualizada, grupal ou coletiva e propor instrumentais facilitadores da 

organização do serviço; orientar e apoiar os Cuidadores do Serviço; realizar atividades individuais ou 

coletivas para consecução dos objetivos do serviço com o usuário; estabelecer processos de 

acompanhamento e avaliação dos resultados; elaborar relatórios; propor melhorias do processo; interagir 

com a Coordenação Serviço e subsidiariamente com o CREAS vinculado, com os demais serviços do SUAS 

e da rede local para fomento de informações; participar de reuniões, encontros ou grupos de trabalho para 

discussões de casos; definir e organizar agendas e rotinas de trabalho; organizar e realizar o monitoramento 

dos encaminhamentos à rede; participar das atividades de capacitação e formação permanente da equipe. 
 

D. Enfermeiro (a) 

Perfil: Formação em Enfermagem. Habilidades como: trabalho em equipe, bom relacionamento interpessoal, 

iniciativa, espírito de equipe, atenção, equilíbrio emocional e empatia. 

Atribuições: Participar da elaboração do Plano de Trabalho da Unidade; elaborar o Plano de Atendimento 

Individual dos usuários; analisar e avaliar as situações de vulnerabilidade social e de risco dos(as) 

usuários(as) e suas potencialidades; elaborar e aplicar protocolos sobre os critérios de inclusão dos usuários 

do Serviço; definir metodologias e técnicas de trabalhos multidisciplinares de atenção individualizada, grupal 

ou coletiva e propor instrumentais facilitadores da organização do serviço; orientar e apoiar os Cuidadores do 

Serviço; realizar atividades individuais ou coletivas para consecução dos objetivos do serviço com o usuário; 

estabelecer processos de acompanhamento e avaliação dos resultados; elaborar relatórios; propor melhorias 

do processo; interagir com a Coordenação Serviço e subsidiariamente com o CREAS vinculado, com os 

demais serviços do SUAS e da rede local para fomento de informações; participar de reuniões, encontros ou 
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grupos de trabalho para discussões de casos; definir e organizar agendas e rotinas de trabalho; organizar e 

realizar o monitoramento dos encaminhamentos à rede; participar das atividades de capacitação e formação 

permanente da equipe. 

 

E. Nutricionista 

Perfil: Formação em Nutrição. Habilidades como: trabalho em equipe, bom relacionamento interpessoal, 

iniciativa, espírito de equipe, atenção, equilíbrio emocional e empatia. 

Atribuições: Participar da elaboração do Plano de Trabalho da Unidade; elaborar o Plano de Atendimento 

Individual dos usuários; analisar e avaliar as situações de vulnerabilidade social e de risco dos(as) 

usuários(as) e suas potencialidades; elaborar e aplicar protocolos sobre os critérios de inclusão dos usuários 

do Serviço; definir metodologias e técnicas de trabalhos multidisciplinares de atenção individualizada, grupal 

ou coletiva e propor instrumentais facilitadores da organização do serviço; orientar e apoiar os Cuidadores do 

Serviço; realizar atividades individuais ou coletivas para consecução dos objetivos do serviço com o usuário; 

estabelecer processos de acompanhamento e avaliação dos resultados; elaborar relatórios; propor melhorias 

do processo; interagir com a Coordenação Serviço e subsidiariamente com o CREAS vinculado, com os 

demais serviços do SUAS e da rede local para fomento de informações; participar de reuniões, encontros ou 

grupos de trabalho para discussões de casos; definir e organizar agendas e rotinas de trabalho; organizar e 

realizar o monitoramento dos encaminhamentos à rede; participar das atividades de capacitação e formação 

permanente da equipe. 
 

E. Auxiliar de Escritório 

Perfil: Ensino médio completo, com conhecimentos em rotina de escritório e RH. Habilidade em 

planejamento, flexibilidade, agilidade, negociação, comunicação verbal, atenção a detalhes e iniciativa. 

Atribuições: Administração do controle de contas a pagar e compras, serviços de RH, documentos e 

prestação de contas para Prefeitura e secretariar os outros setores da administração.  
 

F. Auxiliar de Enfermagem 

Perfil: Formação em auxiliar de Enfermagem. Habilidade no trato com idosos, iniciativa, pró-atividade, 

agilidade, empatia, equilíbrio emocional e cooperação. 

Atribuições: Administração de medicações, nutrição, hidratação, cuidados de higiene e conforto, troca de 

fraldas, cuidados em geral e interação com os moradores. 
 

G. Cuidador 

Perfil: Curso com formação para Cuidadora. Habilidade no trato com idosos, iniciativa, pró-atividade, 

agilidade, empatia, equilíbrio emocional e cooperação. 

Atribuições: Acompanhar e assessorar o usuário em todas as atividades do serviço, inclusive nas atividades 

programadas fora da unidade; apoiar a locomoção e o deslocamento no serviço; apoiar a administração de 

medicamentos indicados por via oral e de uso externo, prescrito por profissionais; apoiar a ingestão assistida 

de alimentos; apoiar as atividades de higiene e cuidados pessoais; promover ações preventivas de acidentes; 

realizar atividades recreativas e ocupacionais de acordo com o programado pela equipe; colaborar nas 

práticas indicadas por profissionais dos(as) usuários(as) (médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeutas 

ocupacionais, dentre outros); contribuir para o reconhecimento de direitos dos usuários e cuidadores 

familiares e para o estímulo à participação social e a melhoria da autoestima; outras atividades inerentes. 
 

H. Cozinheira 

Perfil: Conhecimentos e habilidade em cozinha, com iniciativa, criatividade, cooperação, atenção a detalhes, 

planejamento, agilidade, pró-atividade e organização de tempo. 

Atribuições: Preparação das refeições, dispensação do alimento no prato dos idosos, organização do 

refeitório, limpeza dos utensílios de cozinha, recepção e armazenamento das mercadorias, checagem da 

validade dos alimentos e requisição de mercadorias alimentícias. 
 

I. Auxiliar de Cuidador (a) 

Perfil: Habilidade em limpeza e demais serviços gerais, iniciativa, bom relacionamento interpessoal, 

paciência, entusiasmo, atenção a detalhes, equilíbrio emocional, cooperação e empatia. 

Atribuições: Função de limpeza: a) desempenhar atividades de limpeza com o objetivo de manter todos os 

ambientes limpos e organizados; b) trabalhar seguindo as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção 
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ao meio ambiente e às pessoas e, no desempenho das atividades, utilizar-se de capacidades comunicativas. 

Função de lavanderia: a) recepcionar e organizar as peças ou artefatos; b) desempenhar atividades de 

lavanderia e passadoria; c) inspecionar o serviço e organizar a devolução das roupas e artefatos;  d) trabalhar 

seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente e às pessoas e, o 

desempenho das atividades, utilizar-se de capacidades comunicativas. 

  

17.2. QUADRO DE PESSOAL 

FUNCIONÁRIOS(AS) 

Nome DN CPF RG 

Órgão 

emisso

r/ 

UF 

Escolaridade Formação 

Carga 

Horária 

Mensal 

Atividades 

Desenvolvidas 

Juliana P. 

de Curtis 

17/03/198

5 

228229518-

88 

41025396-

0 
SSP 

Nível 

superior 
Fisioterapia 160hs 

Coordenador

a 

Marcela 

Cristina 

Barberá 

02/02/199

0 

329699468-

22 

46224258-

4 
SSP 

Nível 

superior 
Psicologia 120hs Psicóloga 

Mariana 

S. 

Henriques 

02/09/199

0 

390.839.528

-35 

46.647.37

0 
SSP 

Nível 

Superior 
Enfermeira 120hs Enfermeira 

Rosana de 

C. Valoto 

25/07/197

7 

281938638-

52 

28265047-

7 
SSP 

Nível 

superior 
Serviço Social 100hs 

Assistente 

Social 

Viviane 

Lembo 

15/11/197

7 

055626198-

49 

24419804-

4 
SSP 

Nível 

superior 
Serviço Social 100hs 

Assistente 

Social 

Tamires 

Cândido 

15/11/198

7 

3517233480

7 

29362805-

1 
SSP 

Nível 

superior 
Nutrição 80hs Nutricionista 

Vanilde 

M.O. 

Camargo 

05/06/194

2 

055626198-

49 
4.754.939 SSP 

Nível 

superior 

Biblioteconom

ia 
80hs 

Aux. de 

Escritório 

Daiany R. 

Thomazin

i 

24/02/198

7 

346403938-

22 

40854063-

1 
SSP 

Nível 

Médio 

Téc. de 

Enfermagem 
180hs Cuidadora 

Daniely 

C. Nunes 

08/03/199

3 

414902118-

02 

48791107-

6 
SSP 

Nível 

Médio 

Téc. de 

Enfermagem 
180hs Cuidadora 

Deborah 

de Assis 

Silva 

05/03/198

7 

373333258-

06 
40047486 SSP 

Nível 

Médio 

Aux. de 

Enfermagem 
180hs 

Aux. de 

Enfermagem 

Fernanda 

de O. 

Vieira 

10/10/197

0 

119216658-

23 
21869971 SSP 

Nível 

Médio 

Cursando 

Contabilidade 
220hs 

Aux. 

Administrativ

o 

Juliana M. 

S. 

Domingue

s 

21/05/198

9 

360382798-

81 

46797908-

X 
SSP 

Nível 

Médio 

Téc. de 

Enfermagem 
180hs Cuidadora 

Luciana 

Apª 

Nogueira 

12/02/197

9 

217958648-

50 

27607392-

7 
SSP 

Nível 

Médio 

Aux. de 

Enfermagem 
180hs Cuidadora 

Marileide 

Leandra 

Curvo 

13/11/197

1 

594619421-

68 

39139253-

0 
SSP 

Nível 

Médio 

Téc. de 

Enfermagem 
180hs 

Aux. de 

Enfermagem 

Marina 

Pereira da 

Silva 

24/07/199

2 

104049806-

00 
17240279 SSP 

Nível 

Médio 

Téc. de 

Enfermagem 
180hs Cuidadora 

Mayara 

Ribeiro 

01/11/199

2 

413027448-

10 

48395844-

X 
SSP 

Ensino 

Médio 

Téc. de 

Enfermagem 
180hs Cuidadora 
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Mirelle 

Samira 

Vaz 

01/08/199

0 

409769648-

30 
47130319 SSP 

Nível 

Médio 

Téc. de 

Enfermagem 
180hs Cuidadora 

Paulo H. 
de O. 
Brito 

12/08/199
6 

453185218-
43 

43155117
0 

SSP 
Nível 

Médio 

Téc. de 

Enfermagem 

180hs 
Cuidador 

Junio de 
Sousa 
Carvalho 

27/05/199
1 

0573574782
7 

18133823
3 

SSP 
Nível 

Médio 

Téc. de 

Enfermagem 

180hs 
Cuidador 

Odete M. 

de Souza 

26/02/195

9 

045777578-

50 

21.292.82

5-27 
SSP 

Nível 

Médio 

Téc. de 

Enfermagem 

180hs Aux. de 

Enfermagem 

Aldenira 

Pereira 

Moraes 

05/02/196

9 

134686648-

18 

54977760-

X 
SSP 

Nível 

fundament

al 

 

180hs 
Cozinheira 

Ana Lucia 

F. dos 

Santos 

11/01/197

8 

272692678-

98 

53312574-

1 
SSP 

Nível 

fundament

al 

 

180hs 
Cozinheira 

Beatriz A. 

dos 

Santos 

22/06/199

5 

432860338-

80 

46.072.43

3-2 
SSP 

Nível 

fundament

al 

 

180hs 
Cozinheira 

Maria 

Gorete de 

Bessa 

02/09/196

0 

040556958-

02 

14.287.16

6 
SSP 

Nível 

fundament

al 

 

180hs 
Serviço Geral 

Maria 

Ozeni F. 

Leite 

26/09/198

2 

334240708-

58 
2416373 SSP 

Nível 

fundament

al 

 

180hs 
Serviço Geral 

Marta 

Grigolete 

Correa 

02/01/196

1 

249635438-

00 

21578823-

0 
SSP 

Nível 

fundament

al 

 

180hs 
Serviço Geral 

Ronilda 

C. T.de 

Araujo 

27/11/197

7 

028761854-

40 
2033359 SSP 

Nível 

fundament

al 

 

180hs 
Serviço Geral 

Renata 

Kelly da 

Silva 

Domingue

s 

01/11/198

5 

366991228-

27 

35920733

9 
SSP 

Nível 

Médio 
 

180hs 

Serviço Geral 

Elenice 

Therezinh

a Ferreira 

Gazziero 

11/06/196

3 

057357478-

27 

18133823

3 
SSP 

Nível 

fundament

al 

 

180hs 

Serviço Geral 

Tania 

Aparecida 

Lucio 

09/10/197

5 

341735008-

58 

33839579-

9 
SSP 

Nível 

fundament

al 

 

180hs 
Serviço Geral 

Valeria 

Cristina 

Aguiar 

11/07/197

6 

329318968-

92 

35291459-

2 
SSP 

Nível 

fundament

al 

 

180hs 
Cozinheira 

Vanusa 

M. Silva 

Santos 

21/02/198

0 

299482718-

23 

36742663-

8 
SSP 

Nível 

fundament

al 

 

180hs 
Serviço Geral 

VOLUNTÁRIOS(AS) 

Nome DN CPF RG 

Órgão 

emisso

r/ 

UF 

Escolaridade Formação 

Carga 

Horária 

Mensal 

Atividades 

Desenvolvidas 

Maria 

Aparecida 
16/05/1956 

067624538-

21 
19443068-6 SSP Fundam. - 8hs/sem Lavanderia 
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Ferreira da 

Silva 

Elisabete 

Ap. 

Moreira de 

Almeida 

18/12/1964 
068055148-

43 
16544438-1 SSP Superior Ed. Física 2hs/mês 

Contadora de 

história 

Rosa Maria 

Flores 

Scaramal 

30/05/1959 
017407638-

07 
11971070 SSP Médio - 

8hs/se

m 
Cozinha 

Rubens 

Miguel 

 

26/10/1955 

868348948-

53 

 

10454971 

 

SSP 

 
Médio - 

2hs/mê

s 

 

Música 
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18. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

18.1. PÚBLICO ALVO 

18.1.1. PRINCÍPIOS ÉTICOS 

 

Reunião mensal da coordenação com a Equipe Técnica, para análise e definição de ações que contribuirão para o alcance dos princípios éticos e cumprimento do 

cronograma e sua obtenção. 

 
 

18.1.2. SEGURANÇAS SOCIOASSISTENCIAIS 

SEGURANÇAS DE ACOLHIDA: A Entidade dispõe de infraestrutura física adequada e equipe com capacidade técnica para a recepção e escuta profissional 

qualificada, orientada pela ética e sigilo e pela postura de respeito à dignidade, diversidade e não discriminação. Acolhe os idosos com dignidade e condições 

adequada para a sua manutenção de vida diária. 

SEGURANÇAS DE CONVÍVIO OU VIVÊNCIA FAMILIAR, COMUNITÁRIO E SOCIAL: É mantido pela Entidade um cronograma de atividades, que 

contém nele, passeios externos para fortalecer o vínculo do idoso com a comunidade. 

O fato de a entidade não ter um horário fixo de visita, facilita o trabalho de fortalecimento de vínculo com a família, assim, é assegurada o convívio familiar, 

comunitário e social. Os idosos acolhidos têm acesso a benefícios, programas, outros serviços socioassistenciais e demais serviços públicos. 

SEGURANÇA DE SOBREVIVÊNCIA A RISCOS CIRCUNSTANCIAIS: A entidade encaminha para o setor de saúde, e em seguida realiza o acolhimento de 

idosos em situações de emergência e calamidade pública.  
 

18.1.3. PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

 

A participação do público alvo acontece a partir da escuta e observação da Equipe Técnica, no qual é avaliado a participação dos idosos, interação, comentários e 

os resultados obtidos nas atividades, para elaboração das atividades futuras.  
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18.2. METODOLOGIA DE TRABALHO 

Forma de acesso: Através do referenciamento do CREAS, a Assistente Social da Instituição entra em contato com o responsável pelo idoso e agenda uma avaliação 

com a equipe técnica, no qual serão avaliados os seguintes itens:  

 Assistente Social realiza entrevista, levantamento de necessidades, levantamento do histórico familiar, observação e escuta, elaboração de PIA e PAF; 

 Psicóloga realiza avaliação cognitiva com base no teste Mini Exame do Estado Mental (MEEM), observação e escuta qualificada, levantamento do histórico 

familiar e elaboração de PIA e PAF; 

 Enfermeira avalia histórico de saúde, quadro de saúde atual, medicamentos de uso contínuo e exames a serem apresentados. 

Trabalho social essencial ao serviço: Acolhida/ Recepção; escuta; desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; estudo social; apoio à família na sua função 
protetiva; cuidados pessoais; orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade; construção do plano individual e/ou familiar 
de atendimento; orientação sócio familiar; acompanhamento e monitoramento dos acompanhamentos realizados; elaboração de relatórios e/ou prontuários; 
trabalho interdisciplinar; diagnóstico socioeconômico; informação, comunicação e defesa de direitos; orientação para acesso a documentação pessoal; atividades 
de convívio e organização da vida cotidiana; estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; mobilização 
para o exercício da cidadania; articulação da rede de serviços socioassistencial; articulação com o serviço de outras políticas públicas setoriais e de defesa de 
direitos; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; monitoração e avaliação do serviço; organização de banco de 
dados e informações sobre o serviço, sobre organizações governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos. 

 

 

18.2.1. FLUXOS E PROCEDIMENTOS INTERNOS DE TRABALHO 

18.2.1.1. FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE TRABALHO 

Fase 1: Referenciamento do CREAS/ Poder judiciário.     
Fase 2: Reconhecimento do caso/ Avaliação da Equipe e apresentação do idoso para a equipe. 
Fase 3: Aprovado para acolhimento/ Solicitação de exames e relatórios médicos/ Avaliação dos resultados/ Apresentação da estrutura física para o idoso 
Fase 3: Idoso sem perfil de acolhimento é dado resposta ao emissor. 
Fase 4: Acolhimento / Aproximação e escuta/ Avaliação da situação atual. 
Fase 5: Início da elaboração do PIA/ Acompanhar o processo de acolhimento e suas necessidades/ Identificação da história pessoal e familiar/ avaliação de 
interesses e capacidades.  
Fase 6: Execução do Plano de ação (encaminhamentos para outras políticas setoriais, inclusão nas atividades em grupo e individuais.  
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Fase 7: Fortalecimento dos vínculos familiares e/ou sociais / Escuta do histórico familiar e vínculos por familiares e/ou pessoas de referência. 
Fase 8: Avaliação do Plano de Ação / Identificação dos identificadores de desempenhos e mudanças de estratégias quando necessário. 
Fase 9: Acompanhamento integral do idoso/ preparação para desligamento.  

18.2.1.2. PROCEDIMENTOS ESTRATÉGICOS, TÁTICOS E OPERACIONAIS DO TRABALHO1 

Procedimento estratégico:  

-  Estabelecer e acompanhar as diretrizes para a garantia de manutenção da qualidade do atendimento, missão, metas e valores da Instituição.  

- Participação em atividades internas e externas; 

- Captação e manutenção de parcerias, arrecadação de verbas, doações e etc. 

 

Tático:  

- Coordenar a execução, o monitoramento e a avaliação do Serviço; 

- Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a participação dos profissionais, bem como dos(as) usuários(as) e suas famílias; 

- Coordenar a definição, junto com a equipe de profissionais, o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento; 

- Promover a articulação intersetorial; 

- Definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicos de trabalho social; 

- Identificar as necessidades especiais de acessibilidade dos(as) usuários(as); 

- Coordenar a elaboração do Plano de Trabalho da Unidade; 

- Elaborar relatórios; 

- Outras atividades inerentes ao Serviço. 

                                                           
1 PROCEDIMENTOS ESTRATÉGICOS, TÁTICOS E OPERACIONAIS: 

Estratégico: analisar os Atores Sociais envolvidos no plano, seus interesses, motivações e poder em cada uma das Operações previstas e cenários imaginados, definir a melhor 

estratégia possível para cada trajetória traçada, estabelecer um programa direcional para o plano, construir viabilidade estratégica para atingir a Situação-Objetivo. 

Tático-Operacional (sistema de gestão): debate sobre as formas organizativas, a cultura organizacional e o modus operandi da organização de modo a garantir a execução do plano. 

Neste momento devem ser encaminhados os seguintes temas: funcionamento da agenda da direção, sistema de prestação de contas, participação dos envolvidos, gerenciamento do 

cotidiano, sala de situações e análise sistemática da conjuntura. 

Operacional: desenhar ações ou projetos concretos sobre cada Nó Crítico – as chamadas Operações do Plano, definir para cada Operação necessária os recursos necessários, os 

produtos esperados e os resultados previstos, construir cenários possíveis onde o plano será executado, analisar a trajetória do conjunto das operações em cada cenário e – a partir 

disto – tentar diminuir a vulnerabilidade do Plano. (pg..12). Fonte: Curso Planejamento Estratégico para Organizações Públicas/Módulo 1: Planejamento Estratégico – Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP), Brasília: 2017. 
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Operacional:  

- Participar da elaboração do Plano de Trabalho da Unidade; 

- Elaborar o Plano de Atendimento Individual dos usuários(as). 

- Analisar e avaliar as situações de vulnerabilidade social e de risco dos(as) usuários(as) e suas potencialidades; 

- Definir metodologias e técnicas de trabalhos multidisciplinares de atenção individualizada, grupal ou coletiva e propor instrumentais facilitadores da 

organização do serviço; 

- Orientar e apoiar os Cuidadores do Serviço; 

- Realizar atividades individuais ou coletivas para consecução dos objetivos do serviço com o usuário;  

- Estabelecer processos de acompanhamento e avaliação dos resultados; 

- Elaborar relatórios; 

- Propor melhorias do processo; 

- Interagir com a Coordenação Serviço e subsidiariamente com o CREAS vinculado, com os demais serviços do SUAS e da rede local para fomento de 

informações. 

- Participar de reuniões, encontros ou grupos de trabalho para discussões de casos; 

- Definir e organizar agendas e rotinas de trabalho; 

- Organizar e realizar o monitoramento dos encaminhamentos à rede; 

- Participar das atividades de capacitação e formação permanente da equipe. 

- Acompanhar e assessorar o usuário em todas as atividades do serviço, inclusive nas atividades programadas fora da unidade; 

- Apoiar a locomoção e o deslocamento no serviço; 

- Apoiar a administração de medicamentos indicados por via oral e de uso externo, prescrito por profissionais;  

- Apoiar a ingestão assistida de alimentos; 

- Apoiar as atividades de higiene e cuidados pessoais; 

- Promover ações preventivas de acidentes; 

- Realizar atividades recreativas e ocupacionais de acordo com o programado pela equipe; 

- Colaborar nas práticas indicadas por profissionais dos(as) usuários(as) (médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeutas ocupacionais, dentre outros);  

- Realizar ações e difusão de informações de promoção de saúde e inclusão social, dentre outras atividades definidas pela equipe e consideradas importantes para 

o alcance dos objetivos do serviço com o usuário; 

- Contribuir para o reconhecimento de direitos dos usuários e cuidadores familiares e para o estímulo à participação social e a melhoria da autoestima. 

 

18.2.1.3. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE TRABALHO 

Nº ATIVIDADE PERÍODO MESES – 2019 
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JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. 

1 Oficinas Semanal X X X X X X X X X X X X 

2 Baile Mensal X X X X X X X X X X X X 

3 Passeios externos Esporádico X X X X X X X X X X X X 

4 
Fortalecimento de 

vínculos familiares 
Mensal  X X X X X X X X X X X X 

5 Contação de histórias Mensal X X X X X X X X X X X X 

6 Musicoterapia Semanal X X X X X X X X X X X X 

7 
Festa dos aniversariantes 

do mês 
Mensal X X X X X X X X X X X X 

8 
Elaboração e execução de 

PIA 
Mensal X X X X X X X X X X X X 

 

PAF (Não é realizado pois 

ainda não houve 

elaboração do plano com a 

equipe da SASDH, 

conforme combinado). 

             

 

 

18.2.2. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ESTRATÉGICAS 

18.2.2.1. ATIVIDIDADES INDIVIDUAIS (PÚBLICO ALVO E FAMÍLIA) 

Nº ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
PÚBLICO ALVO  

CICLO VITAL 
MATERIAIS 

PROFISSIONAIS 

RESPONSÁVEIS 

PERIODICIDADE 

DA EXECUÇÃO 

1 
Atendimento das 

necessidades 

Quando necessário acompanhar em atividades externas para 

atender as demandas pessoais de cada idoso (ex: acompanhar 

Todos os 

idosos 
Transporte. 

Equipe 

multidisciplinar 

Quando há 

demanda. 
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particulares de 

cada idoso. 

em bancos, óticas, mercados, lojas, passeios de interesses 

particulares e necessidades de saúde). 

2 
Escuta 

qualificada 

A equipe observa a necessidade de intervenção e realizada a 

escuta com idosos e familiares sempre que necessário.  

Todos os 

idosos 

Relatórios, 

prontuário e etc. 

Equipe 

multidisciplinar 

Diária/ De 

acordo com 

demanda. 

3 
Orientação 

familiar 

A equipe realiza a escuta com idosos e familiares, e quando 

observa a necessidade de intervenção para 

fortalecimento/reestabelecimento de vínculos e/ou 

orientações, faz contato com familiares ou pessoas de 

referência. 

Todos os 

idosos 

Relatórios, 

prontuário, 

telefone, etc. 

Equipe 

multidisciplinar 

Diária/ Quando 

há demanda. 

4 
Atendimento da 

enfermagem. 

A equipe de enfermagem realiza diariamente procedimentos 

de forma individualizada, de acordo com as necessidades dos 

idosos e para manter a rotina de enfermagem. 

Todos os 

idosos 

Fraldas, lenços 

umedecidos, 

pomadas, 

esfigmomanômetro, 

estetoscópio, 

oxímetro de pulso, 

aparelho de 

glicemia, luvas de 

procedimentos, 

gaze, atadura de 

crepe, soro 

fisiológico, dersani, 

micropore, 

esparadrapo, 

medicamentos, 

seringa e agulha de 

insulina, fita de 

glicemia, 

descarpack, 

algodão, álcool 

70% e termômetro. 

Equipe de 

enfermagem 

Alguns 

procedimentos – 

Diariamente/ 

outros quando 

necessário. 

5 
Atendimento 

Nutricional 

É realizado a avaliação nutricional dos idosos 

individualmente, para determinar classificação nutricional e 

Todos os 

idosos 

Balança, fita 

métrica e 
Nutricionista Trimestral 
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posterior conduta de dieta e orientação nutricional. adipomêtro. 

18.2.2.2. ATIVIDIDADES EM GRUPO 

Nº ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
PÚBLICO ALVO  

CICLO VITAL 
MATERIAIS 

PROFISSIONAIS 

RESPONSÁVEIS 

PERIODICIDADE 

DA EXECUÇÃO 

1 

Oficina: 

Cinesioterapia em 

grupo 

Os idosos serão organizados em roda no salão de festas, para 

exercícios de alongamentos, fortalecimento, coordenação e 

memória, a atividade teve parceria da equipe de fisioterapia da 

faculdade Anhanguera. 

Todos os 

idosos 

Os materiais são 

selecionados a 

partir da atividade 

elaborada.  

 

Equipe 

multidisciplinar. 

 

 

Semanalmente. 

2 
Oficina: Roda de 

conversa 

Os idosos serão convidados a participar da roda de conversa, 

no qual serão abordados temas de interesse coletivo, assuntos 

da atualidade, assuntos e datas comemorativas que estimulam 

a memória e recordações. 

Todos os 

idosos 

Cadeiras, agenda e 

caneta. 

Equipe 

multidisciplinar. 

 

 

Mensal 

3 
Oficina: 

Dinâmicas 

Os idosos serão convidados a participar de dinâmicas de 

grupo com objetivos elaborados pela equipe de acordo com a 

demanda situacional do grupo. 

Todos os 

idosos 

Os materiais são 

selecionados a 

partir da atividade 

elaborada.  

 

Equipe 

multidisciplinar. 

 

 

Mensal 

4 
Oficina: 

Artesanato 

Os idosos serão convidados para participar de oficinas de 

artesanatos elaboradas pela equipe com apoio de voluntários. 

Assim como, desenvolver artesanatos para as datas 

comemorativas e festas. 

Todos os 

idosos 

Os materiais são 

selecionados a 

partir da atividade 

elaborada.  

 

Equipe 

multidisciplinar. 

 

 

Mensal 

5 

Oficina: 

Atividades 

Lúdicas e 

Terapêuticas 

Serão desenvolvidas atividades para estimulação cognitiva e 

desenvolvimento de capacidades dos idosos, através de jogos 

e atividades específicas para esse público.  

Todos os 

idosos 

Jogos (bingo, 

dominó, jogos de 

adição e subtração, 

quebra-cabeça, 

jogo da memória, 

mosaico, sequência 

lógica, atividades 

impressas e etc) 

Equipe 

multidisciplinar. 

 

 

Mensal 
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6 
Oficina: Datas 

comemorativas  

Serão elaboradas atividades temáticas das datas 

comemorativas, com objetivo de estimular memória, 

lembranças, desenvolver capacidades e habilidades. 

Todos os 

idosos 

Os materiais são 

selecionados a 

partir da atividade 

elaborada 

Equipe 

multidisciplinar. 

 

 

Mensal/ de 

acordo com as 

datas 

comemorativas. 

7 Oficina: Culinária 

Atividade voltada para desenvolver autonomia, resgate de 

memorias afetivas referente a alimentação, autoestima e bem 

estar. 

Todos os 

idosos 

Utensílios de 

cozinha 

Equipe 

multidisciplinar. 

 

Mensal 

8 
Arraiá do 

Benaiah 

Todos os idosos, familiares, amigos, parceiros, funcionários e 

comunidade são convidados a participar do Arraiá, que 

acontece na entidade e tem como objetivo confraternizar e 

arrecadar fundos em prol aos idosos. 

Todos os 

idosos 

Barracas, 

alimentos, 

equipamentos de 

som e iluminação, e 

etc. 

Equipe 

multidisciplinar. 

 

 

Anual 

9 
Festa da 

Primavera 

Todos os idosos são convidados a participar da festa, no qual 

o salão de festas é todo decorado com o tema, as idosas são 

produzidas e participam de um desfile para eleição da Miss 

Primavera do ano. Após a premiação da Miss, todos 

participam da comemoração com comes, bebes e muita 

animação. 

Todos os 

idosos 

Flores, frutas, 

alimentos diversos, 

aparelho de som, 

microfone, faixa de 

Miss, cadeiras, e 

etc. 

Equipe 

multidisciplinar. 

 

 

Anual 

10 Baile 
Interação entre os moradores através da dança em dupla ou 

em grupo com a participação da sociedade. 

Todos os 

idosos 

Aparelho de som 

e/ou instrumentos 

musicais 

Equipe 

multidisciplinar. 

 

Quinzenal 

11 Passeios externos 
Os idosos são convidados para atividades externas junto a 

comunidade. 

Todos os 

idosos 

Transporte. 

 

Equipe 

multidisciplinar 
Mensal 

12 

Fortalecimento de 

vínculos 

familiares 

A equipe psicossocial realiza avaliação da necessidade de 

fortalecimento dos vínculos familiares e/ou sociais, através 

do acompanhamento do livro de visitas, observação, escuta 

qualificada. A equipe mantém contato com os familiares e 

exige a presença. Assim como, também realiza uma 

confraternização em que todos os familiares e/ou pessoas de 

referência para o idoso são convidados a participar. Mas, 

sempre considerando e respeitando o desejo do idoso. 

 

Todos os 

idosos 

Livro de visitas, 

telefone, aparelho 

de som e/ou 

instrumentos 

musicais. 

Equipe 

psicossocial 

Avaliação 

técnica – 

Mensal/ 

Confraternização 

- Anual 

13 Contação de Os idosos são convidados para participar de contação de Todos os Materiais lúdicos Equipe Mensal 
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histórias histórias, realizada pela contadora de histórias Bete Almeida. idosos multidisciplinar 

14 Musicoterapia 

Os idosos são convidados para participar da atividade que é 

realizada por voluntárias, que trazem aparelho de som para 

ouvir músicas antigas com os moradores. 

 

Todos os 

idosos 

Aparelho de som e 

CD. 

Equipe 

multidisciplinar 
Semanal 

15 

Festa dos 

aniversariantes do 

mês 

Atividade realizada na última semana de cada mês para 

comemorar com os idosos e funcionários aniversariantes do 

mês. Os comes e bebes são adquiridos através de doações, o 

refeitório é decorado de bexigas e todos confraternizam 

juntos. 

 

Todos os 

idosos 

Bexigas, bolo, 

salgados, 

refrigerante. 

 

Equipe 

multidisciplinar 
Mensal 

 

 

18.3. GESTÃO DO TRABALHO 

18.3.1. CRITÉRIOS E MÉTODOS DE SELEÇÃO DE TRABALHADORES 

O recrutamento é feito através de anúncios e currículos recebidos por email e/ou de forma presencial na Instituição. Na primeira etapa da Seleção a coordenadora 

e a psicóloga, realizam a primeira entrevista através do método de Seleção por Competências e utilização de recursos personalizados para cada cargo. A segunda 

etapa do processo é realizada pelo presidente, através de conversa com os candidatos pré-selecionados. Posteriormente, os entrevistadores se reúnem para 

pontuar os resultados obtidos para a escolha do melhor candidato. 

Para a contratação são solicitados os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço, carteira de trabalho, foto, exame admissional e para os cargos 

da Equipe Técnica comprovação de registro no Conselho de Classe.  
 

18.3.2. PACTUAÇÃO DA ATIVIDADE VOLUNTÁRIA 

O voluntário que deseja realizar esse trabalho é convidado pela equipe técnica para uma reunião, no qual é avaliado o desejo do mesmo e a necessidade da 

Instituição. As atividades são planejadas dentro do cronograma mensal e são supervisionadas pela Equipe Técnica. 

O Benaiah mantém as portas abertas para o trabalho voluntário. Ao perceber a assiduidade e responsabilidade do mesmo para com o trabalho, pactua-se um 

contrato de trabalho voluntário assinado por ambas as partes.   

18.3.3. EDUCAÇÃO PERMANENTE 
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Será dado continuidade nas capacitações mensais realizadas pela equipe multidisciplinar aos trabalhadores e voluntários, com assuntos relacionados a demanda e 

rotina da Instituição. A cada mês, uma técnica da equipe prepara uma capacitação sobre os assuntos pertinentes e desenvolve no tempo de 30 minutos, com 

abertura para dúvidas e discussões. Todos os funcionários do plantão são convocados a participar.  

Para a apresentação dos temas são utilizados notebook, projetor e lista de presença. 

18.3.4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Projeto de aplicação de questionário de desempenho, interpretado pela psicóloga, coordenadora e presidente. Os usuários não possuem capacidade intelectual 

para essa avaliação. 

18.3.5. AÇÕES DE VALORIZAÇÃO 

O Benaiah mantém relacionamento ético, profissional e fraternal entre diretoria, funcionários e moradores.  

Manter benefícios extra convenção trabalhista, ações de recreação e atenção às necessidades pessoais dos funcionários, etc. 

 

 

18.4. INFRAESTRUTURA 

18.4.1. ESTRUTURA FÍSICA 

Não há adequações necessárias. 

18.4.2. RECURSOS MATERIAIS 

Quando houver essas necessidades serão supridas com recursos próprios, doações, parceria e envolvimento da sociedade. 

18.4.3. ACESSIBILIDADE 
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Não há adequações necessárias. 

 

 

18.5. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

O Repasse do recebimento da Prefeitura é feito através de transferência bancaria, em nossa conta da Caixa Econômica Federal da Agencia 0278 e conta corrente 492-5, fazemos os pagamentos por 

Internet banking e transferência bancaria. 

O planejamento foi direcionar do recebimento Municipal 89% para Recursos Humanos e 11% para Custeio e o recebimento Estadual 100% para o Recursos Humanos. 

Os responsáveis por estes procedimentos e a gestão do planejamento são: O presidente da Entidade e a auxiliar administrativo. 
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19. QUADRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO2 

 

 

19.1. PÚBLICO ALVO 

Nº 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

MONITORAMENTO AVALIAÇÃO 

META 
INDICADOR DE 

DESEMPENHO 

ATIVIDADE /  

INICIATIVA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO / 

PRAZO 

RESULTADO  

ESPERADO 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

ATIVIDADE /  

INICIATIVA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO / 

PRAZO 

1 

Incentivar o 

desenvolvimento 

do protagonismo 

e de capacidades 

para a realização 

de atividades da 

vida diária 

(AVDs); 
Desenvolver 

condições para a 

independência e 

o autocuidado. 

Possibilitar 

que todos os 

idosos 

tenham suas 

necessidades 

atendidas. 

Através de 

coleta de 

informações. 

Escuta, 

observação, 

e discussão 

das 

necessidades, 

interesses e 

desejos.  

Avaliação 

técnica. 
Trimestral 

Que os idosos 

tenham seus 

interesses e 

desejos 

atendidos. 

Avaliar e 

orientar a 

equipe quanto 

as 

necessidades 

dos idosos. 

Escuta, 

observação, e 

discussão das 

necessidades, 

interesses e 

desejos. 

Escuta, 

observação e 

discussão de 

casos. 

Trimestral. 

 

                                                           
2 DIFERENÇA ENTRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: Uma diferença entre a avaliação e o monitoramento é a capacidade da primeira de refletir uma relação de causa 

e efeito e a possibilidade de inferir um julgamento de valor a uma intervenção ou programa. Já o monitoramento verifica a realização regular e sistemática das atividades, seus 

produtos e resultados, comparando-os com parâmetros pré-estabelecidos. O monitoramento utiliza-se de uma quantidade de observações maior do que a avaliação, pois é um 

processo contínuo. Já a avaliação é executada esporadicamente. Outra característica que diferencia o monitoramento da avaliação está relacionada aos resultados de cada uma dessas 

atividades. O monitoramento está voltado para a produção de informações, coleta de dados e observação das ações para verificar se as pessoas e as organizações estão 

desempenhando suas atividades conforme foi determinado no programa. No caso da avaliação, todos esses dados e informações servirão de base para que se possam determinar os 

impactos do programa, pois sua principal preocupação é a determinação da capacidade do programa para gerar as mudanças planejadas. (pg. 16). Fonte: Curso em Conceitos e 

Instrumentos para o Monitoramento de Programas – Ciclo de Capacitação MDS, Brasília: 2015. 
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19.2. METODOLOGIA DE TRABALHO – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ESTRATÉGICAS 

19.2.1. ATIVIDADES INDIVIDUAIS (PÚBLICO ALVO E FAMÍLIA) 

Nº 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICOA 

MONITORAMENTO AVALIAÇÃO 

META 
INDICADOR DE 

DESEMPENHO 
ATIVIDADEB 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO / 

PRAZO 

RESULTADO / 

IMPACTO 

ESPERADO
C

 

INDICADOR DE 

RESULTADOD 

ATIVIDADE /  

INICIATIVA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO / 

PRAZO 

1 
Promover acesso 

à renda. 

Que todos os 

idosos tenham 

suas 

necessidades 

atendidas. 

No início de 

cada mês 

conferir se 

todos os 

idosos estão 

tendo acesso 

ao benefício. 

Atendimento das 

necessidades 

particulares de 

cada idoso. 

Avaliação de 

necessidades. 
Mensal 

Construção da 
autonomia; 
Indivíduos e 

famílias 
incluídas em 

serviços e com 
acesso a 

oportunidades. 

Avaliar e 

orientar a 

equipe quanto 

as 

necessidades 

dos idosos. 

Acompanhar 

em consultas, 

bancos, 

mercados, e etc. 

Avaliação 

técnica e 

planilha de 

pagamentos. 

Trimestral 

2 

Incentivar o 
desenvolvimento 
do protagonismo 
e de capacidades 
para a realização 
de atividades da 

vida diária 
(AVDs); 

Desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

Garantir o 

atendimento 

das demandas 

biopsicossociais 

de todos os 

idosos.  

Progressão ou 

diminuição da 

capacidade 

funcional 

inicial 

avaliada e do 

fortalecimento 

dos vínculos. 

Escuta 

qualificada e 

Orientação 

familiar. 

Através de 

relatos dos 

idosos e 

avaliação de 

necessidades. 

Diária 

Indivíduos e 
famílias 

protegidas; 
Construção da 

autonomia; 
Indivíduos e 

famílias 
incluídas em 

serviços e com 
acesso a 

oportunidades. 

Avaliar e 

orientar a 

equipe quanto 

as 

necessidades 

dos idosos. 

A equipe observa 

a necessidade de 

intervenção e 

realizada a escuta 

e orientação 

familiar sempre 

que necessário. 

Avaliação 

técnica. 
Trimestral 
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de todos os 

idosos. 
         

4 

Incentivar o 
desenvolvimento 
do protagonismo 
e de capacidades 
para a realização 
de atividades da 

vida diária 
(AVDs); 

Desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

Promover um 

envelhecimento 

saudável para 

todos os idosos. 

Progressão ou 

diminuição 

dos cuidados.  

Atendimento de 

enfermagem  

Através de 

avaliação de 

demanda do 

relatório de 

enfermagem 

e escuta. 

Diário 

Indivíduos e 
famílias 

protegidas; 
Construção da 

autonomia. 

Capacitação 

da equipe e 

orientação/ 

supervisão 

da enfermeira. 

Troca de 

fraldas, 

monitorização 

de glicemia 

capilar, sinais 

vitais, 

curativos, 

banhos e etc. 

Através de 

relatórios de 

evolução de 

enfermagem. 

Trimestral 

5 

Desenvolver 
condições para a 
independência e 
o autocuidado. 

Promover 

qualidade 

nutricional 

Progressão ou 

diminuição da 

qualidade 

nutricional 

dos idosos. 

Atendimento 

Nutricionista 

Através de 

avaliação de 

demanda do 

relatório da 

nutrição 

Trimestral 

Melhora da 

qualidade 

nutricional dos 

idosos 

Avaliar e 

orientar a 

equipe quanto 

as 

necessidades 

dos idosos. 

Peso, Altura, 

Medidas 

antropométricas 

e Anamnese 

Nutricional 

Através de 

relatórios de 

evolução da 

nutrição 

Trimestral 

19.2.2. ATIVIDIDADES EM GRUPO 

Nº 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICOA 

MONITORAMENTO AVALIAÇÃO 

META 
INDICADOR DE 

DESEMPENHO 
ATIVIDADEB 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO / 

PRAZO 

RESULTADO / 

IMPACTO 

ESPERADOC 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

ATIVIDADE /  

INICIATIVA 

FONTE DE 

VERIFICAÇÃO 

PERÍODO / 

PRAZO 

1 

Incentivar o 

desenvolvimento 

do protagonismo 

e de capacidades 

para a realização 

de atividades da 

vida diária 

Manter/ 

Promover a 

identidade 

pessoal, as 

habilidades e 

culturas 

individuais e 

Atividades 

propostas 

Todas as 

oficinas e 

fortaleci- 

mento de 

vínculos. 

Serão 

identificados 

a % de 

idosos 

participantes 

na aplicação 

da atividade. 

Trimestral 

Idosos com 

capacidade 

mínima para 

realização de 

AVDs 

Idosos com 

capacidade 

mínima para 

realização de 

AVD´s. 

Oficinas e 

fortaleci- 

mento de 

vínculo. 

Avaliação 

técnica. 
Trimestral 
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(AVDs). em grupo e 

proporcionar  

qualidade de 

vida de 100% 

dos moradores. 

2 

Desenvolver 

condições para a 

independência e 

o autocuidado. 

Adquirir/ 

adaptar as 

AVDs dentro 

do contexto 

vivido. 

Estimulação 

cognitiva e das 

habilidades/ 

capacidades 

funcionais de 

100% dos 

moradores. 

Atividades 

propostas 

Todas as 

oficinas e 

contação de 

histórias.  

Serão 

identificados 

a % de 

idosos 

participantes 

na aplicação 

da atividade. 

Trimestral 

Idosos com 

potencial de 

desenvolvimento 

para 

independência e 

o autocuidado. 

Idosos  com 

potencial de 

desenvolvi- 

Mento para 

independência 

e auto- 

cuidado. 

Oficinas, 

contação de 

histórias,  

Avaliação 

técnica. 
Trimestral 

3 
Promover acesso 

à renda. 

Possibilitar que 

100% dos 

idosos da 

Instituição 

tenham acesso a 

renda. 

Quantidade de 

idosos que 

recebem BPC 

ou 

aposentadoria 

Em alguns 

passeios 

externos os 

idosos 

possuem a 

autonomia de 

usar o seu 

dinheiro em 

compras de 

interesse. 

Serão 

identificados 

a % de 

idosos que 

têm acesso 

ao benefício. 

Mensal 

Proporcionar 

autonomia e 

acesso ao 

direito. 

Proporcionar 

autonomia e 

acesso ao 

direito. 

Passeios 

externos. 

Avaliação 

técnica e 

planilha de 

pagamentos. 

Mensal 

4 

Promover a 

convivência 

mista entre os 

residentes de 

diversos graus de 

dependência. 

Incentivar que 

as atividades 

sejam 

realizadas por 

todos os graus 

de dependência; 

Colaborar para 

Atividades 

propostas 

Baile, Arraiá 

do Benaiah, 

Festa da 

Primavera, 

musicoterapia, 

festa dos 

aniversariantes 

Serão 

identificados 

a % de 

idosos 

participantes 

na aplicação 

da atividade. 

Trimestral 

Idosos com 

interesse na 

participação. 

Idosos com 

interesse em 

participar das 

atividades. 

Baile, 

musicoterapia, 

festa dos 

aniversariantes 

e passeios 

externos 

Avaliação 

técnica. 
Trimestral 
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Vicência com 

grupos da 

comunidade; 

promover 

condições para 

que todos os 

graus de 

depência 

possam 

participar das 

atividades 

proporcionadas. 

Promover 

socialização, 

superação de 

dificuldades, 

melhora do 

bem-estar e 

autoestima de 

100% dos 

moradores. 

e passeios 

externos. 

A OBJETIVO: Informar os Objetivos elencados no Termo de Referência (é necessário contemplar todos os objetivos da Oferta Socioassistencial). 
B ATIVIDADE: As atividades em Monitoramento são as mesmas atividades planejadas no item 17.2.2. Forma de Execução das Atividades Estratégicas. 
C RESULTADO ESPERADO: Informar as contribuições do Impacto Social Esperado elencadas no Termo de Referência. 
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OBJETIVOS, METAS, RESULTADOS E INDICADORES. 

Objetivos: Eles respondem à questão: “que melhorias contínuas são necessárias para se alcançar os Resultados Esperados que estejam buscando? Essas melhorias contínuas constituem-se nos 

objetivos estratégicos. (pg. 10). [...] o ponto de partida é o Objetivo Estratégico bem redigido, com a sua Descrição e o seu Resultado Desejado. A partir desse ponto é construído o Indicador de 

Resultado e, em seguida, identificam-se os Fatores Críticos de Sucesso para o alcance do Objetivo, a partir dos quais são construídos os Indicadores de Esforço. (pg. 23).  

Indicadores: Indicadores são aproximações da realidade, contêm informações relevantes sobre determinados atributos e dimensões de uma variável em observação. Eles são muito úteis na 

aferição do cumprimento de metas e no estabelecimento de pontos de alerta para a execução e o monitoramento, ou seja, ajudam a evidenciar se os resultados planejados estão sendo alcançados. 

Indicadores são bastante utilizados na avaliação das seguintes situações: desempenho anterior versus desempenho corrente (passado versus atual); desempenho corrente versus padrão de 

comparação (resultado próprio versus resultado de terceiro); e, desempenho futuro versus desempenho real (prospectivo versus atual). (pg. 15).  

Indicadores de Resultado e de Desempenho (Esforço): Como o próprio nome diz, Indicadores de Resultados representam o resultado final de um objetivo, um programa, um projeto ou 

serviço Ex.: vendas, quantidade de clientes, posição no mercado, saída de funcionários. Já os indicadores de esforço são aqueles que avaliam o andamento das ações necessárias para atingir 

os resultados, tais como: visitas a clientes, treinamento das equipes e incentivos a funcionários. Vale dizer que o que diferencia indicadores de resultado e de esforço é o referencial. Em 

outras palavras, queremos dizer que todo resultado tem uma causa. Quando avaliamos a causa, estamos tratando de um indicador de esforço e quando avaliamos um resultado trata-se de um 

indicador de resultado. Mas, como construir esses indicadores? Com relação a cada objetivo existe um resultado a ser perseguido e que é responsável por um indicador de resultado e os 

indicadores de esforço decorrentes da mensuração do andamento das ações que levarão ao objetivo. Tanto os indicadores de Resultado, quanto os de Esforço podem ser quantitativos ou 

qualitativos.  E em relação ao Indicador de Resultado, ele avalia os impactos causados pela concretização do Objetivo. (pg. 15) 

Resultados, Metas e Indicadores:  

Resultado Desejado: Como o sucesso irá parecer? (pg. 22);  

Indicador de Resultado: Como você vai medir o sucesso? (O impacto?). (pg. 22);  

Meta: Quanto você pretende atingir? (pg. 24);  

Indicadores de Desempenho (Esforço): Como você irá acompanhar o andamento dos predecessores? (pg. 22). 

Fonte: Curso Planejamento Estratégico para Organizações Públicas/Módulo 5: O Balanced Scorecard – Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), Brasília: 2017. 
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