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Anexo I 
 

Indicadores de desempenho e/ou entregáveis  
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Indicadores Unidade de Medida Period. Meta 2021 

Cursos profissionalizantes voltados 

para o Mercado de Trabalho do Futuro Vagas Semestral 160 

Restaurantes Populares em 
funcionamento 

Restaurantes 
Populares 

Anual 5 

Percentual de Encaminhamentos para 
vagas de emprego das pessoas que 
buscam o SINE Municipal 

Percentual Trimestral 20% 

 

 

FASC 

 

Indicadores Unidade de Medida Period. Meta 2021 

Equipamentos de acolhimento para a 

população em situação de rua 
Equipamentos de 

acolhimento 
Anual 23 

Famílias em Situação de 
Vulnerabilidade atendidas pela 
Política de Assistência Social 

Percentual Trimestral 50% 

Inserção das pessoas abordadas em 
situação de rua em algum tipo de 
acompanhamento continuado nos 
serviços de assistência social 

Percentual Anual 78% 

Crianças em situação de trabalho 
infantil 

Crianças em 
situação de trabalho 

infantil 
Trimestral 1.000 
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FASC 

 

Entregáveis Descrição 

Implementação do Serviço de 
acolhimento em República para 
jovens acima de 18 anos egressos do 
acolhimento para crianças e 
adolescentes 

Implantação de uma República (16 vagas) por meio de 
parceirização para execução do serviço para jovens acima de 18 
anos egressos do acolhimento- crianças e adolescentes sem 
condições de moradia e auto sustentação e sem referências 
familiares, onde a República passa ser retaguarda nessa transição 
para a vida adulta e autônoma. O atendimento visa apoiar a 
autonomia, a qualificação e inserção profissional e a construção de 
projeto de vida. 

Projeto COVID 
Garantir proteção social por meio da disponibilização dos recursos 
necessários para amenizar os efeitos sociais e econômicos da 
população mais vulnerável devido a pandemia 
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Anexo II 
 

 Projetos Prioritários de Governo 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Projetos Prioritários Escopo reduzido 

Programa  Municipal de 
Atenção e Cuidados a 
Pessoas em Situação de Rua 

Ampliação de ações voltadas para essa população como 
também revisão, unificação e consolidação das 
metodologias de atendimento a população de rua 
especializado para a população adulta. 

Programa de Acesso a 
Direitos Básicos 

Fortalecer a rede de assistência social e completá-la com 
serviços de retaguarda especializados. 

Rede de proteção da mulher 

Formalizar a rede e os fluxo dos serviços que compõe o 
atendimento às mulheres vítimas de violência. Implantar 
aplicativo e integração entre os cadastros do Centro de 
Referência. Organização e articulação dos serviços que 
atendem as mulheres vítimas de violência garantindo 
agilidade no atendimento. 

Centro de Convivência Idoso 

Elaboração de estudo a fim de analisar a viabilidade da 
proposta e identificar qual formato de Centro a população 
necessita. Após, identificar formas de viabilizar a sua 
implantação. 

Projeto Mobilidade Inclusiva 
Contratação de serviço de transporte porta-a-porta para 
pessoas com deficiência que não tem como utilizar 
transporte coletivo. 

Formação para o Mercado de 
Trabalho do Futuro 

Capacitar a nova geração para os empregos que o 
mercado demandará. 
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FASC 

 

Projetos Prioritários Escopo reduzido 

PETI- Programa de 
Erradicação do trabalho 
Infantil 

Coordenar e ampliar ações de combate ao trabalho 
infantil, a partir da análise da situação atual e seus 
fenômenos e agravantes. 

Implantação da efetiva 
supervisão na rede própria e 
parceirizada 

Reordenar setor de Monitoramento e Avaliação, 
ampliando o número de técnicos sociais supervisores e 
sua qualificação, para efetivo acompanhamento à rede 
sócio assistencial. 

Ampliar a rede de 
atendimento ao idoso 

Aumentar o número de vagas para o atendimento ao 
idoso em todos os níveis de complexidade: vagas em 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
vagas em Centro Dia do Idoso; vagas em Acolhimento 
Institucional, especialmente para idosos em Grau III em 
necessidades de cuidado. 

Sistema Protege 

Implantação do Sistema Informatizado PROTEGE em 
toda a rede de Assistência, permitindo o alinhamento, 
comunicação e a elaboração de relatórios e dados 
sistematizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Os Projetos Prioritários e as Entregas serão Planejados e Replanejados até mês de julho 

de 2021, e, após esse período, faremos um aditivo contratual onde constarão nos anexos as 

entregas previstas para o ano de 2021. 
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Anexo III 

 

 Compromissos de eficiência na gestão, economia no custeio; 

execução de ações de sustentabilidade ambiental. 
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FASC 

 

 

 

Compromissos de Gestão 

 

- Implantar ações de sustentabilidade ambiental, econômica e social, em conformidade às ações e metas do 

Plano de Logística Sustentável. 

 

- Concluir a análise do passivo de atos normativos disponibilizados ao órgão, em consonância às ações e metas 
do Projeto de Revisão Normativa. 

 

- Reduzir os gastos com imóveis locados buscando alternativas a esses contratos. 

 

- Garantir a execução dos recursos captados, objetivando a plena execução sem perda de recursos. 

 

- Atender às demandas do Cidadão e dos Órgãos de Controle Interno e Externo, disponibilizando a totalidade dos 

dados públicos, com exceção dos sensíveis, nos prazos estabelecidos, de forma efetiva e transparente.  
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