Parte 3 - Contrato

PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL
PARA APOIO ÀS INTERVENÇÕES DE URBANIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NAS COMUNIDADES DE SÃO JOSÉ E IGREJINHA DO
CARAMUJO
PRODUIS – UGP

MÊS BASE DE REFERÊNCIA: EMOP: 07/2015 / CAGED: 01/2015 ATÉ 07/2015 (Os valores foram reajustados com base no valo do IPCA de maio
de 2016 de acordo com fonte oficial do IBGE, multiplicando-se os valore cotados por 1,093217)
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ETAPAS (MÊS)

ATIVIDADE
CUSTO (R$)
ITEM

Eixo

1

Instrumento de registro e avaliação para
fins de medição

Produtos

Plano descritivo dos materiais gráficos, com os aspectos
definidos neste TDR: objetivo, forma de alcance das metas
de cada ação proposta neste TDR, identidade visual, peças
gráficas, etc. Deve-se configurar como um portfólio das
estratégias e peças de comunicação a serem utilizadas ao
longo do projeto na mobilização e participação comunitária

Plano de Comunicação

1

EIXO 1 - MOBILIZAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

2.634,65

Relatório contendo informações sobre a reunião, ata, lista de
presença e registro fotográfico do evento e avaliação de
satisfação dos participantes, considerando local adequado,
contando com os recursos audiovisuais necessários
(microfone, projeto, laptop, amplificador, tela de projeção) e
lanche. Meta da reunião: 80% do quantitativo proposto

7.976,54

5

Relatório contendo as informações sobre as ações de
mobilização e divulgação utilizadas, as estratégias para
alcançar os objetivos de mobilização, os materiais gráficos
produzidos e distribuídos para o evento de mobilização a ser
realizado no mês seguinte, identificando em planilha
quantitativo e tipo de material utilizado para mobilização, as
estratégias de divulgação e aproximação com a
comunidade. Meta: mobilizar cerca de 1.000 pessoas.

2

EIXO 2 - PARTICIPAÇÃO
COMUNITÁRIA

2.928,67
Conter informações, atas, listas de presença e registro
fotográfico das reuniões de alinhamento e vistorias de obras
realizadas, indicando os encaminhamentos e soluções
propostas. Meta 80% dos representantes da CAO

3

Suporte e integração com as famílias a
serem reassentadas

2.928,67

Custo (R$)

21

22

23

24

TOTAL DO EIXO

63,21

63,21

63,21

63,21

63,21

63,21

63,21
R$ 26.911,37

1.272,03
Relatório contendo as informações sobre as ações de
mobilização e divulgação utilizadas, as estratégias para
alcançar os objetivos de mobilização, os materiais gráficos
produzidos e distribuídos identificando em planilha
quantitativo e tipo de material utilizado para mobilização, as
estratégias de divulgação e aproximação com a
comunidade. Meta mobilizar 500 pessoas.

2.955,18

2.955,18
Conter informações sobre a reunião propriamente dita, ata,
lista de presença e registro fotográfico do evento e avaliação
de satisfação dos participantes, considerando local
adequado, contando com os recursos audiovisuais
necessários (microfone, projetor, laptop, amplificador, tela
de projeção) e lanche correspondente ao número de
participantes (e segundo especificações deste cronograma
físico-financeiro). Meta da reunião: 80% do quantitativo
proposto

8.786,01

Conter informações, atas, listas de presença e registro
fotográfico das reuniões de alinhamento e vistorias de obras
realizadas, indicando os encaminhamentos e soluções
propostas. Meta 80% dos representantes da CAO

379,25

2.928,67

2.928,67

2.928,67

63,21
Documento a ser entregue apresentando a metodologia a
ser desenvolvida nas ações constantes no presente Eixo,
apresentando o passo a passo das ações que visam o
reassentamento de famílias bem como o encaminhamento
daquelas que residem em áreas de risco, de forma a
apresentar as medidas para compensação. Deverá a
apresentar ainda cronograma de implementação das ações,
visando viabilizar as ações de reassentamento e
regularização fundiária

63,21

63,21

63,21

63,21

63,21

1.986,28

1.986,28
Relatório apresentando a planilha de controle em
excel/acess identificando o cadastramento e dados dos
moradores; Planta das localidades de intervenção; relatórios
de cada família cadastrada; Registro Fotográfico; Quadro de
Vistoria de Imóveis; Quadro de Moradores, segundo
Inserção no CADÚnico. O produto final da validação
cadastral, além da documentação descrita acima, incluirá
todos os cadastros com suas respectivas documentações
em anexo para viabilizar a mediação junto às famílias. Meta:
todas as famílias a serem reassentadas e aquelas
indicadas ao CADUnico.

74.629,79

12.438,30
Relatórios da reunião de mobilização para apresentação do
projeto de reassentamento; Relatórios das reuniões de
acompanhamento e integração com os moradores a serem
reassentados; Relatórios de Articulação de parceria com os
demais órgãos da PMN; Relatórios sobre os resultados do
acompanhamento; Relatórios de visitação às unidades para
conhecimento e atualização do andamento das obras;
Relatórios de visitação às unidades para conferência dos
apartamentos, com descritivo dos resultados obtidos,
salientando as expectativas dos moradores, quadro de
visitas realizadas, registro fotográfico, lista de presença;
Relatórios de acompanhamento e suporte às mudanças.
Meta: atendimento a todas as famílias a serem
reassentadas

12.438,30

12.438,30

12.438,30

12.438,30

R$ 162.384,74

4.002,72
Relatório constando descrição metodológica do processo de
escolha das unidades habitacionais, quadro de resultado,
registro fotográfico, lista de presença; descrição
metodológica do processo de decisão sobre gestão
condominial, escolha dos gestores e definição das regras
de convivência, registro fotográfico, lista de presença, ata,
instrumentos utilizados para a realização da reunião. Meta:
atendimento a todas as famílias a serem reassentadas

12.438,30

32.021,74

4.002,72

4.002,72

4.002,72

4.002,72

4.002,72

5.164,91
Relatório contendo descrição da metodologia de condução
do treinamento, ementa da capacitação, mídias utilizadas,
registro fotográfico, lista de presença e avaliação dos
participantes. Meta: atendimento a todas as famílias a serem
reassentadas

4.002,72

5.164,91

5.164,91

5.164,91

17.233,46

4.308,37

Aluguel de caminhão baú para apoio às mudanças dos
moradores reassentados

4.002,72

20.659,63

Custo (R$)

Suporte para mudança dos moradores
reassentados

20

1.272,03

Custo (R$)

Formação dos Moradores para Gestão
Participativa e Conservação Patrimonial

19

2.928,67

63,21
Relatório contendo as informações sobre as ações de
mobilização e divulgação utilizadas, as estratégias para
alcançar os objetivos de mobilização, os materiais gráficos
produzidos e distribuídos identificando em planilha
quantitativo e tipo de material utilizado para mobilização, as
estratégias de divulgação e aproximação com a
comunidade. Meta mobilizar 500 pessoas.

Custo (R$)

Reunião de Integração para escolha das
Unidades, definição dos Gestores
Condominiais e definição de regras de
convivência

18

505,67

Custo (R$)

EIXO 3 - PLANO DE
REASSENTAMENTO ÀS FAMÍLIAS
REASSENTADAS EM SÃO JOSÉ E
IGREJINHA

17

8.786,01

Custo (R$)

Cadastramento-Social e Físico

16

2.955,18
Os relatórios deverão apresentar as ações realizadas para
capacitação dos participantes da CAO em formato de
minicurso, palestras, apostilas, entre outros. Conterão
conteúdo metodológico previamente aprovado pela equipe
de fiscalização, os materiais gráficos utilizados para
capacitação, relato, lista de presença, registro fotográfico e
avaliação dos participantes. Meta 100% representantes da
CAO

Custo (R$)

Plano de Reassentamento

15

2.955,18

Custo (R$)

Reunião e Vistoria de Acompanhamento
de Obra de Igrejinha

14

1.272,03
Relatório contendo informações sobre a reunião
propriamente dita, ata, lista de presença e registro
fotográfico do evento e avaliação de satisfação dos
participantes, considerando local adequado, contando com
os recursos audiovisuais necessários (microfone, projetor,
laptop, amplificador, tela de projeção) e lanche
correspondente ao número de participantes (e segundo
especificações deste cronograma físico-financeiro). Meta:
80% do quantitativo proposto

Custo (R$)

Formação dos Membros da CAO de
Igrejinha

13

1.272,03

Custo (R$)

Eleição dos Membros da CAO de
Igrejinha

12

7.976,54
Relatório contendo as informações sobre as ações de
mobilização e divulgação utilizadas, as estratégias para
alcançar os objetivos de mobilização, os materiais gráficos
produzidos e distribuídos identificando em planilha
quantitativo e tipo de material utilizado para mobilização, as
estratégias de divulgação e aproximação com a
comunidade. Meta mobilizar 500 pessoas.

Custo (R$)

Mobilização para Eleição dos Membros
da CAO de Igrejinha

11

7.976,54

Custo (R$)

Reunião e Vistoria de Acompanhamento
de Obra - CAO São José

10

2.634,65
Relatório contendo informações sobre a reunião, ata, lista de
presença e registro fotográfico do evento e avaliação de
satisfação dos participantes, considerando local adequado,
contando com os recursos audiovisuais necessários
(microfone, projeto, laptop, amplificador, tela de projeção) e
lanche correspondente. Meta: 80% do quantitativo proposto

Custo (R$)

Formação dos Membros da CAO de São
José

9

2.634,65

Custo (R$)

Eleição dos Membros da CAO de São
José

8

R$ 27.506,32

Custo (R$)

Mobilização para Eleição dos Membros
da CAO de São José

7

7.976,54

Custo (R$)

Reunião de Apresentação das
intervenções de urbanização e
regularização fundiária em Igrejinha

6

2.634,65

Custo (R$)

Mobilização para Reunião de
Apresentação das intervenções de
urbanização e regularização fundiária em
Igrejinha

4

6.283,94
Relatório contendo as informações sobre as ações de
mobilização e divulgação utilizadas, as estratégias para
alcançar os objetivos de mobilização, os materiais gráficos
produzidos e distribuídos para o evento de mobilização a ser
realizado no mês seguinte, identificando em planilha
quantitativo e tipo de material utilizado para mobilização, as
estratégias de divulgação e aproximação com a
comunidade. Meta: mobilizar cerca 1.000 pessoas.

Custo (R$)

Reunião de Apresentação das
intervenções de urbanização e
regularização fundiária em São José

3

6.283,94

Custo (R$)

Mobilização para Reunião de
Apresentação das intervenções de
urbanização e regularização fundiária em
São José

2

4.308,37

4.308,37

4.308,37

15.853,83

7.926,92

7.926,92
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Plano de Atividades de Educação
Socioambiental

Plano descritivo das atividades educativas a serem
desenvolvidas indicando os objetivos, metodologia,
estratégias para alcance das metas, etc. Deve-se configurar
como um portfólio das estratégias e atividades a serem
desenvolvidas no âmbito da educação socioambiental

3.972,56

Custo (R$)

Educação Ambiental nas Escolas Prevenção de Riscos e Desastres

3.972,56
Relatórios, distintos para cada área de intervenção,
apresentando informações acerca das ações desenvolvidas,
objetivos, metas, indicadores, materiais gráficos utilizados,
fotografias das atividades realizadas, estratégias de
execução, mobilização e comunicação, listagem de
presença e avaliação de satisfação dos atendidos, assim
como avaliação da amplitude e alcance das respectivas
atividades. Meta: capacitar 60 alunos de escolas das
comunidades, divididos entre cada área de intervenção.

8.621,97

Custo (R$)

Educação Ambiental nas Escolas Agente Ambiental Escolar

4.310,99
Relatórios, distintos para cada área de intervenção,
apresentando informações acerca das ações desenvolvidas,
objetivos, metas, indicadores, materiais gráficos utilizados,
fotografias das atividades realizadas, estratégias de
execução, mobilização e comunicação, listagem de
presença e avaliação de satisfação dos atendidos, assim
como avaliação da amplitude e alcance das respectivas
atividades. Meta: capacitar 25 alunos de escolas das
comunidades, divididos entre cada área de intervenção.

4.310,99

15.381,83

Custo (R$)

Educação Ambiental Comunitária Campanha de Saneamento e Saúde

7.690,92
Relatórios, distintos a cada área de intervenção,
apresentando informações acerca das ações desenvolvidas,
objetivos, metas, indicadores, materiais gráficos utilizados,
fotografias das atividades realizadas, estratégias de
execução, mobilização e comunicação, listagem de
presença ou outra forma de comprovação de quantitativo de
participantes, avaliação de satisfação dos atendidos, assim
como avaliação da amplitude e alcance das respectivas
atividades. Meta: realizar ampla campanha sobre o tema
Saneamento e Saúde, nas respectivas comunidades,
atingindo um quantitativo de 150-200 pessoas em cada
atividade

15.445,38

Custo (R$)

4

EIXO 4 - SUSTENTABILIDADE
DAS INTERVENÇÕES E
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS
COMUNIDADES DE SÃO JOSÉ E
IGREJINHA

Educação Ambiental Comunitária Promoção do NUDEC

7.690,92

7.722,69
Relatórios, distintos a cada área de intervenção,
apresentando informações acerca das ações desenvolvidas,
objetivos, metas, indicadores, materiais gráficos utilizados,
fotografias das atividades realizadas, estratégias de
execução, mobilização e comunicação, listagem de
presença, avaliação de satisfação dos atendidos, assim
como avaliação da amplitude e alcance das respectivas
atividades. Meta: realizar formação para participação nos
NUDECS, com apoio da Defesa Civil Municipal, nas
respectivas comunidades, de forma a formar 15 pessoas
em cada atividade, distribuídas entre ambas as
comunidades.

7.722,69

8.649,96

R$ 93.140,78

Custo (R$)

Educação Ambiental Comunitária Campanha de Prevenção e Risco

4.324,98
Relatórios, distintos a cada área de intervenção,
apresentando informações acerca das ações desenvolvidas,
objetivos, metas, indicadores, materiais gráficos utilizados,
fotografias das atividades realizadas, estratégias de
execução, mobilização e comunicação, listagem de
presença ou outra forma de comprovação de quantitativo de
participantes, avaliação de satisfação dos atendidos, assim
como avaliação da amplitude e alcance das respectivas
atividades. Meta: realizar ampla campanha sobre o tema
Prevenção de riscos e ocupação territorial segura, nas
respectivas comunidades, atingindo um quantitativo de cerca
de 100 pessoas em cada atividade

14.061,40

Custo (R$)

Educação Ambiental Comunitária Campanha Agricultura Urbana de Niterói

4.324,98

7.030,70
Relatórios, distintos a cada área de intervenção,
apresentando informações acerca das ações desenvolvidas,
objetivos, metas, indicadores, materiais gráficos utilizados,
fotografias das atividades realizadas, estratégias de
execução, mobilização e comunicação, listagem de
presença ou outra forma de comprovação de quantitativo de
participantes, avaliação de satisfação dos atendidos, assim
como avaliação da amplitude e alcance das respectivas
atividades. Meta: realizar ampla campanha atrelada ao
Projeto de agricultura Urbana da Secretaria de Meio
Ambiente de Niterói, nas respectivas comunidades,
atingindo um quantitativo de cerca de 100 pessoas em cada
atividade

7.030,70

13.503,84

Custo (R$)

Educação Ambiental Comunitária Campanha Niterói mais Verde

6.751,92
Relatórios, distintos a cada área de intervenção,
apresentando informações acerca das ações desenvolvidas,
objetivos, metas, indicadores, materiais gráficos utilizados,
fotografias das atividades realizadas, estratégias de
execução, mobilização e comunicação, listagem de
presença ou outra forma de comprovação de quantitativo de
participantes, avaliação de satisfação dos atendidos, assim
como avaliação da amplitude e alcance das respectivas
atividades. Meta: realizar ampla campanha atrelada ao
Projeto Niterói mais Verde da Secretaria de Meio Ambiente
de Niterói, nas respectivas comunidades, atingindo um
quantitativo de cerca de 100 pessoas em cada atividade

13.503,84

Custo (R$)

6.751,92

Capacitação em Geração de Trabalho e
Renda aos moradores Empreendedorismo

Relatórios contendo ementa do curso de formação em
empreendedorismo, descrição da metodologia de condução
da formação, mídias e recursos utilizados, registro
fotográfico, lista de presença e avaliação dos participantes
indicando alcances da formação. Deverá ser desenvolvido
considerando prioritariamente as famílias a serem
reassentadas de ambas as localidades, abrangendo 80%
do quantitativo proposto

Capacitação em Geração de Trabalho e
Renda aos moradores - Manipulação,
aproveitamento de alimentos e higiene
sanitária

Relatórios contendo ementa do curso de formação em
aproveitamento de alimentos, descrição da metodologia de
condução da formação, mídias e recursos utilizados, registro
fotográfico, lista de presença e avaliação dos participantes
indicando alcances da formação. Deverá ser desenvolvido
considerando prioritariamente as famílias a serem
reassentadas de ambas as localidades, abrangendo 80%
do quantitativo proposto

5

6.365,77

12.731,55

R$ 32.967,32

Custo (R$)

Capacitação em Geração de Trabalho e
Renda aos moradores - Embelezamento
corte e penteado e cabelos

6.365,77
Relatórios contendo ementa do curso de formação em
embelezamento descrição da metodologia de condução da
formação, mídias e recursos utilizados, registro fotográfico,
lista de presença e avaliação dos participantes indicando
alcances da formação. Deverá ser desenvolvido
considerando prioritariamente as famílias a serem
reassentadas de ambas as localidades, abrangendo 80%
do quantitativo proposto

6.365,77

7.504,22

Custo (R$)

Recursos Humanos alocados nas ações
e atividades sociais

6

EIXO 6 - RECURSOS HUMANOS E
SUPORTES ÀS AÇÕES SOCIAIS

3.752,11
Apresentação de contratação de equipe técnica de
profissionais que comporão a Equipe de Trabalho Técnico
Social, distribuída de acordo com dados constantes no TDR,
conforme as localidades, presentes durante os 24 meses
de execução das ações sociais. Os salários foram
calculados com base de referência no CAGED e os
encargos baseados nos encargos SINAPI

28.763,55
Relatório mensal apresentando informações acerca dos
atendimentos realizados, com planilhas de controle dos
atendimentos registrados, demandas apresentadas pelos
moradores, seguimento do atendimento, resultados dos
encaminhamentos das demandas registradas, registros
fotográficos, metodologias de atendimento, avaliação de
satisfação dos atendidos

Monitoramento Semestral

7

EIXO 7 - AVALIAÇÃO E
MONITORAMENTO

28.763,55

28.763,55

28.763,55

28.763,55

13.714,36

13.714,36

13.714,36

13.714,36

13.714,36

28.763,55

28.763,55

28.763,55

28.763,55

28.763,55

13.714,36

13.714,36

13.714,36

13.714,36

13.714,36

13.714,36

993,14
O relatório final deverá a presentar um balanço do projeto,
através de gráficos, dados e, principalmente, apresentar a
análise do processo de monitoramento das ações ao longo
do projeto. Deverá apresentar uma síntese final sobre
aspectos positivos e negativos das ações desenvolvidas de
forma alinhada ao Plano de Monitoramento do Programa.

28.763,55

28.763,55

28.763,55

28.763,55

28.763,55

28.763,55

28.763,55

28.763,55

28.763,55

28.763,55

28.763,55

28.763,55

13.714,36

13.714,36

13.714,36

13.714,36

13.714,36

13.714,36

13.714,36

13.714,36

13.714,36

13.714,36

13.714,36

13.714,36

993,14

R$ 1.019.469,64

13.714,36

R$ 4.965,70

993,14

1.986,28

Custo (R$)
TOTAL DO ORÇAMENTO

28.763,55

2.979,42

Custo (R$)

Relatório de Monitoramento e Avaliação
Final

28.763,55

329.144,54

Custo (R$)
O relatório de avaliação e monitoramento semestral deverá
apresentar todos os dados adquiridos a respeito da
efetividade das atividades desenvolvidas no Trabalho
Técnico Social. Os relatórios de Avaliação e
Desenvolvimento, incluirão as análises, mas também trarão
anexados os dados brutos, bem como suas sínteses
através de indicadores e seus impactos no público alvo,
devendo ser apresentados em formatos de gráficos para
identificação do avanço e entraves das ações

3.752,11

690.325,10

Custo (R$)

Atendimento aos Moradores e
Manutenção do Plantão Social

6.751,92

12.731,55

6.365,77

EIXO 5 - CAPACITAÇÃO PARA
GERAÇÃO DE TRABALHO E
RENDA

6.751,92

1.986,28
R$ 1.367.345,87
PERCENTUAL (% )
TOTAL ACUMULADO (R$)
PERCENTUAL ACUMULADO (% )

51.396,49

53.712,76

64.802,77

54.916,20

63.119,62

55.962,11

61.760,02

57.844,87

63.293,11

65.598,99

60.632,29

62.755,85

60.632,29

58.396,77

61.635,00

60.091,47

57.882,89

59.759,44

57.219,95

57.219,95

49.293,03

42.477,90

42.477,90

44.464,18

3,8%

3,9%

4,7%

4,0%

4,6%

4,1%

4,5%

4,2%

4,6%

4,8%

4,4%

4,6%

4,4%

4,3%

4,5%

4,4%

4,2%

4,4%

4,2%

4,2%

3,6%

3,1%

3,1%

3,3%

51.396,49

105.109,25

169.912,02

224.828,22

287.947,84

343.909,95

405.669,97

463.514,84

526.807,95

592.406,94

653.039,24

715.795,08

776.427,38

834.824,15

896.459,15

956.550,62

1.014.433,52

1.074.192,96

1.131.412,91

1.188.632,85

1.237.925,89

1.280.403,79

1.322.881,69

1.367.345,87

3,8%

7,7%

12,4%

16,4%

21,1%

25,2%

29,7%

33,9%

38,5%

43,3%

47,8%

52,3%

56,8%

61,1%

65,6%

70,0%

74,2%

78,6%

82,7%

86,9%

90,5%

93,6%

96,7%

100,0%

R$ 1.367.345,87

