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MANUAL DE INSTRUÇÕES

Este Manual de Instruções tem a finalidade de orientar as equipes técnicas dos
Municípios, na elaboração, desenvolvimento e acompanhamento do Projeto Técnico Social –
PTS direcionado ao Programa Minha Casa Minha Vida para municípios com até 50 mil
habitantes, em parceria com o  Programa Morar Bem Paraná, geridos pela Companhia de
Habitação do Paraná – COHAPAR, na área de desenvolvimento urbano.

As orientações contidas disponibilizam diretrizes, objetivos e informações para a
elaboração, implantação, monitoramento e avaliação do Projeto Técnico Social, apoiando seu
desenvolvimento, desde a concepção do projeto até a etapa posterior à conclusão das obras e
serviços.

Os itens que deverão constar no Projeto estão devidamente explicados, devendo, os
ANEXOS contidos no Manual, ter todos os seus campos preenchidos de acordo com as
orientações descritas.

Importante:
Primeiramente, é necessário o envio antecipado da Planilha de Custos (ANEXO

VI) encaminhando ao Escritório Regional da COHAPAR correspondente ao Município,
a fim de que seja calculada a Composição de Investimentos da Obra.

SUPORTE TÉCNICO SOCIAL

A Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR oferece suporte técnico social
para atender às demandas dos municípios contemplados do PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA, fornecendo todo o apoio necessário para que a elaboração e implantação do projeto
social, dentro das diretrizes constantes na portaria 547 de 28 de novembro de 2011 do
Ministério das Cidades.

Um Assistente Social da COHAPAR será indicado para gerenciar trabalho social,
assessorando os municípios com população inferior a 50.000 habitantes também nessa
empreitada.

Os profissionais da área que atuam nos municípios poderão contar como o suporte
técnico e orientação da referida profissional, quanto à elaboração do Projeto de Trabalho
Social e sua adaptação às condições peculiares do PMCMV em cada município.



                                                                                                                                                                    

No curso da execução das obras, a COHAPAR receberá os relatórios de
desenvolvimento e acompanhamento do Projeto de Trabalho Social, tabulando informações e
dados para elaboração de relatório destinado ao Ministério das Cidades que realizará seu
acompanhamento e avaliação de desempenho do Programa, razão pela qual deverão ser
estritamente cumpridos os prazos fixados para o envio, ao Escritório Regional da COHAPAR,
dos relatórios de acompanhamento mensal (primeiro dia útil de cada mês), de acordo com
o modelo anexo.

O Ministério das Cidades realizará um acompanhamento e avaliação do desempenho do
programa, bem como efetuará o pagamento da subvenção econômica, assim as datas
estabelecidas para envio dos relatórios devem ser respeitadas.

Os profissionais da área social dos municípios envolvidos no projeto poderão esclarecer
dúvidas e solicitar orientação por e-mail: sub-50@cohapar.pr.gov.br.

PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL

Informações gerais:

Conforme item 16, do ANEXO I da Portaria n.º 547 de 28 de novembro de 2011
do Ministério das Cidades, o Trabalho Social é um conjunto de ações de caráter
informativo e educativo junto aos beneficiários, que promova o exercício da
participação cidadã, favoreça a organização da população e gestão comunitária dos
espaços comuns na perspectiva de contribuir para fortalecer a melhoria da
qualidade de vida das famílias promovendo uma melhor adequação das intervenções
às necessidades e demandas dos grupos sociais envolvidos e a sustentabilidade dos
empreendimentos.

A participação comunitária nas intervenções torna os beneficiários mais comprometidos,
levando-os a exercerem seus direitos e deveres com responsabilidade, propiciando a
compreensão e a manifestação da população atendida acerca das intervenções, e permitindo a
afirmação da cidadania e transparência na aplicação dos recursos públicos.

A realização do Trabalho Técnico Social favorece a correta apropriação e uso dos
imóveis/sistemas/melhorias implantados, promove a mobilização e a participação social por
meio de atividades de caráter sócio – educativo, da instituição e/ou fortalecimento de bases
associativas, de ações direcionadas à geração de trabalho e renda e de educação sanitária,
ambiental e patrimonial.

As ações do Projeto Técnico Social devem ser desenvolvidas com enfoque
interdisciplinar em sincronia com a realização das obras físicas. Inicia-se com o levantamento



                                                                                                                                                                    
de dados e informações que permitam a caracterização da situação local onde se pretende
realizar a intervenção proposta.

O trabalho social será desenvolvido desde o cadastramento e seleção dos beneficiários,
até a entrega das unidades habitacionais embora nada obstenha a que se estenda para o
período pós-ocupação das unidades habitacionais, em havendo necessidade.

Após a aprovação do projeto pela COHAPAR, dá-se início a sua execução, com o
devido monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas documentado com relatório
fotográfico.

O quadro a seguir apresenta possibilidades de ações (agrupadas por eixos e
macroações que podem ser desenvolvidas, após adaptadas à realidade local e às
diretrizes do programa/modalidade em desenvolvimento, visando o alcance dos
objetivos dos eixos citados acima. Esta intervenção é norteada por eixos
estruturantes e respectivos macroações.

EIXOS MACROAÇÕES AÇÕES

Mobilização
Comunicação

Ações
Informativas

Informar os beneficiários/adquirentes/arrendatários
sobre temas inerentes à intervenção e necessários
para o seu êxito, associados a uma ou mais ações do
projeto, através da elaboração de plano de
comunicação e utilização de meios de comunicação
(vídeos, chamadas em rádio/TV, publicação em
jornais, folders). Prestar informações aos beneficiários
adquirentes/arrendatários, no que couber, sobre os
programas, projetos técnicos, andamento das obras e
serviços, impactos da intervenção no dia a dia e
contratos de financiamento.
Estabelecer canais de comunicação entre os
beneficiários/adquirentes/arrendatários e agentes
envolvidos. Elaborar material informativo/educativo
com temas inerentes à intervenção. Ex.: folders
cartilhas, manuais, panfletos e outros.
Elaborar material pedagógico e definir estratégias de
comunicação com finalidade educativa, envolvendo a
produção e divulgação de materiais relacionados aos
temas, e a utilização dos diversos meios de
comunicação.



                                                                                                                                                                    

Suporte às
intervenções

Físicas

Disponibilizar KIT construção, manual de uso e
manutenção da moradia, manual do síndico, quando
for o caso. Organizar e acompanhar vistorias de
imóveis.
Promover o cadastramento e a selagem das
famílias/domicílios.
Desenvolver ações para possibilitar a abertura de
frentes de obra, preparar e apoiar a comunidade para
o regime de mutirão e autoconstrução se possível.

Articulações para
parcerias

Estabelecer parcerias com instituições públicas e/ou
privadas que atuam ou possam vir a atuar na área,
para potencialização e otimização dos esforços e
recursos do PTS.
Buscar complementaridade com projetos afins e
absorção da mão de obra capacitada.

Capacitação da
Equipe Técnica

Qualificar/capacitar a equipe técnica responsável pela
implementação do PTS (exceto quando se tratar de
equipe terceirizada).

Avaliação e
Monitoramento

Realizar diagnóstico de forma a conhecer a realidade
local, bem como estabelecer o marco zero para balizar
a pesquisa de pós-ocupação.
Desenvolver ações periódicas que possibilitem avaliar,
monitorar, registrar e sistematizar a intervenção.
Realizar pesquisa pós-ocupação/satisfação, quando
for o caso.



                                                                                                                                                                    

Participação
Comunitária e

Desenvolvimento
Sócio Educativo

Monitoramento e
Organização
Comunitária

Formar grupos de acompanhamento de obras (CAO);
Fomentar a participação comunitária através do
desenvolvimento de reuniões, palestras, assembléias
e campanhas educativas, seminários temáticos que
estimulem e sensibilizem as lideranças comunitárias e
a população beneficiária em geral, para participar do
planejamento e implementação do empreendimento.
Formar grupos de interesse/temáticos e agentes
multiplicadores. Formar ou fortalecer entidades
associativas e/ou grupos representativos. Promover a
capacitação de lideranças.
Desenvolver ações voltadas para a definição de regras
de convivência coletiva: convenção de condomínio,
regimentos internos, outros.
Incentivar a integração entre
beneficiários/adquirentes/
arrendatários e destes entre os agentes envolvidos.
Desenvolver atividades que auxiliem na redução da
criminalidade, violência e promoção da segurança na
área de intervenção e entorno. Preparar a
comunidade para o recebimento das benfeitorias
(unidades habitacionais, unidades sanitárias,
equipamentos comunitários, sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário,
etc.).Programar e acompanhar a instalação/utilização
de novos sistemas e equipamentos (pós-ocupação).

Atividades Sócio
Culturais

Promover atividades de natureza cultural, pedagógica,
esportiva, de lazer e de promoção da cidadania,
apropriadas às características locais e à população
atendida.

Empreendedorismo
Geração de

Trabalho e Renda

Identificar o perfil, vocação produtiva e demandas da
comunidade e do entorno;
Incentivar a utilização da mão de obra local na
intervenção física.
Realizar atividades de apoio ao encaminhamento para
o mercado de trabalho.
Fomentar a criação e/ou consolidação de grupos
produtivos.



                                                                                                                                                                    

Capacitação
Profissional

Qualificar/capacitar a população beneficiária para o
mercado de trabalho, bem como para a formação de
grupos produtivos e empreendedorismo (associações,
cooperativas de produção e serviços, microempresa,
empreendedor individual e outros).
Programar ações de desenvolvimento pessoal
(alfabetização, línguas, informática).

Educação
Ambiental

Fortalecer e/ou articular fóruns e colegiados,
municipais e/ou regionais, que atuam na área
ambiental.
Formar agentes/educadores ambientais locais.
Incentivar o plantio de mudas de árvores nos
empreendimentos, na relação de uma árvore por
unidade habitacional, observando-se as características
do terreno, do projeto e a adequação das mudas às
características geográficas locais. Desenvolver ações
educativas para discussão/reflexão sobre as questões
relacionadas ao meio ambiente, notadamente: água,
esgotos e resíduos sólidos, incluindo-se a coleta
seletiva. Promover discussões e difundir entre os
beneficiários conhecimentos sobre reaproveitamento
de materiais e uso racional dos recursos naturais.

Educação
Sanitária

Apoiar e desenvolver ações inerentes às questões
sanitárias locais, tais como: hábitos de higiene, saúde
preventiva, saneamento básico; controle de vetores;
apoio às campanhas públicas; disposição adequada de
resíduos e outros temas de interesse.

Educação
Patrimonial

Desenvolver ações informativas e educativas voltadas
para o conhecimento, uso adequado e a apropriação
do patrimônio físico, histórico-cultural e equipamentos
comunitários locais, por meio de cursos, oficinas,



                                                                                                                                                                    
palestras, reuniões, campanhas, seminários
temáticos, etc.
Promover ações que visem à valorização e
apropriação de bens culturais propiciando a geração e
a produção de novos conhecimentos

Educação para a
Mobilidade
Urbana

Promover e apoiar ações educativas direcionadas a
orientar a população sobre temas afins, tais como:
• regras de trânsito,
• utilização dos meios de transporte convencionais e
alternativos.
• utilização adequada das vias e equipamentos
públicos.
• circulação e acessibilidade urbana, sobretudo para
pessoas com restrição de mobilidade e deficiência.
Formar multiplicadores para as questões de
mobilidade urbana.
Incentivar o uso de transportes alternativos,
priorizando os modos coletivos e não motorizados de
transporte.
Desenvolver campanhas informativas e educativas
abordando temas afins, tais como álcool e direção,
cinto de segurança, uso da cadeirinha, ”Um dia sem
Carro”, Paz no Trânsito.

Educação para a
Saúde

Promover e apoiar ações preventivas e de
conscientização, que tenham como foco as questões
de saúde, de forma a promover o bem estar físico e
psíquico dos beneficiários. Como temas a serem
abordados sugere-se: Doenças Sexualmente
Transmissíveis - DST; Drogas; Álcool; Tabagismo;
gravidez na adolescência; dentre outros.

A execução do projeto é registrada em Relatórios Periódicos de Acompanhamento e
Relatório Final, enviados à COHAPAR, para fins de liberação de parcela contratual,
acompanhados dos documentos de registro e sistematização das atividades (VIDE ANEXO
II).



                                                                                                                                                                    

1º Passo:

Identificação do Projeto:

Deve conter os dados relativos ao Projeto:

Nome do Programa;

Nº de Protocolo;

Ação modalidade;

Tipo de empreendimento:

Localização do município;

Fonte de recursos e regime de execução do Projeto Técnico Social;

Proponente - Agente Promotor;

Executor de intervenção, contato telefônico e e-mail;

Dados do responsável técnico, nome, formação, telefone, e-mail;

Nº de famílias, pessoas, atendidas,

Nº de famílias em situação de risco;

Nº de mulheres chefes de família;

Nº de idosos, e idosos chefes de família;

Nº de pessoas portadoras de necessidades especiais;

Nº de pessoas portadoras de necessidades especiais chefes de família;

Nº de família a serem removidas/reassentadas;

Renda média familiar (em SM salário mínimo

(VIDE ANEXO I)



                                                                                                                                                                    

2º Passo:

Elaborar o Diagnóstico – Caracterização da Área/População

A elaboração de todo PTS tem início com a realização de um diagnóstico que visa conhecer,
descrever e analisar a área de intervenção e a população beneficiária, levantar demandas e
potencialidades locais e possíveis parcerias, de forma a possibilitar a elaboração de um projeto
adequado à realidade local.

O resultado do diagnóstico deverá ser considerado o marco zero para a avaliação dos
resultados.

O detalhamento do projeto de trabalho social deve ter como base o perfil da população
beneficiada, abrangendo informações sobre a composição familiar e de seu responsável, bem
como o levantamento das demandas das famílias nas áreas de educação, saúde, lazer e
atendimentos especiais, a fim de adequar as ações propostas às características do grupo
atendido.

Caracterização da Área de Intervenção e Entorno:

• Localização da área de intervenção e de reassentamento (quando for o caso), incluindo
coordenadas geográficas (LAT/LONG);

• Caracterização de aspectos sociais, ambientais, econômicos, físicos e.
urbanísticos;

• Descrição da situação de saneamento - água, luz, esgotamento sanitário, lixo - e acesso a
outros serviços públicos;

• Existência de equipamentos comunitários e serviços públicos (escolas, postos de saúde,
quadras, igrejas etc.) disponíveis na área e no entorno, informando distância e grau de
atendimento à demanda;

• Tempo e a forma de ocupação da área;

• Tipo de habitação predominante – tipo, material construtivo, estágio
construtivo etc.;

• Existência de situações de risco na área e tipo de risco - enchentes,
alagamentos, deslizamentos, desmoronamentos, erosões, lixões e
insalubridade.



                                                                                                                                                                    

Mapeamento socioambiental

• Realizado quando se tratar de Programas de Saneamento, Drenagem Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos, onde está previsto trabalho socioambiental, e nos demais projetos onde
couber a realização de mapeamento socioambiental.
Instituições que atuam com educação ambiental na região, as experiências e os programas de
educação ambiental em desenvolvimento, conselhos, fóruns e colegiados existentes, redes e
segmentos sociais, meios de comunicação, etc.

• Diagnóstico situacional das doenças de veiculação hídrica para o
desenvolvimento de ações específicas.

• Demais iniciativas de trabalho socioambiental em andamento e/ou previstas na região. No
caso de empreendimentos que envolvam catadores, é necessário o levantamento das suas
condições de vida e de trabalho e de seus familiares.

Caracterização da Organização Comunitária

• Identificar as bases associativas formais e não formais;

• Identificar as lideranças locais;

• Identificar as entidades governamentais e não governamentais presentes na área,
caracterizadas por tipo e forma de atuação (Projetos Sociais existentes);

• Identificar potenciais parceiros para desenvolvimento do PTS.

Caracterização da População Beneficiária

• Levantar o perfil da população beneficiária: sexo, faixa etária, número de pessoas com
deficiência, número de idosos, número de mulheres chefes de família, escolaridade,
composição familiar, estado civil, procedência, tempo de residência na área, ocupação, renda,
potencial produtivo, etc., que poderá ser realizada pela verificação do cadastro dos
beneficiários ou através de pesquisa amostral;

• Estabelecer os critérios de seleção dos beneficiários, se exigido pelo programa;

• Cadastrar as famílias beneficiárias, quando necessário.



                                                                                                                                                                    

3º Passo:

Apresentar Justificativa para realização do Projeto

Descrever as razões determinantes do Projeto, os fatores de motivação que levaram a
abordagem do assunto, situação atual, diagnóstico as situações que o projeto se propõe a
solucionar, e como a proposta de intervenção poderá contribuir na resolução dos problemas
existentes.

Deve-se incluir uma descrição dos antecedentes do problema, esforços já realizados para
resolvê-los.

Quanto à situação futura: Deverá ser descrita a solução proposta para resolver ou minorar os
problemas identificados.

Demonstrar a importância da execução do Projeto no contexto social e tecnológico do país.
O conhecimento da realidade local aliado ao tipo de intervenção física deve subsidiar a
pertinência da proposta de intervenção técnico social.

4º Passo:

OBJETIVOS:

Os objetivos devem expor os resultados que se pretende atingir, os produtos finais a serem
elaborados, benefícios da ação ou atividade proposta, se possível a curto, médio e longo
prazo.

Atenção: Um projeto pode ter mais que um objetivo, geralmente tem-se um objetivo geral e
outros específicos (decomposição do geral), mencione todos, tendo o cuidado de formular
objetivos específicos que contribuam para o alcance do objetivo geral e que, também,
possibilitem verificação do cumprimento do projeto.

Estabelecer Objetivos e Metas

O objetivo deve ser formulado em linguagem precisa e concisa e expressar uma intenção a ser
alcançada através de uma série de ações e atividades.

Essas ações e atividades devem ser monitoradas e avaliadas periodicamente.



                                                                                                                                                                    

Objetivo Geral

Descrever o que se pretende alcançar ao final do projeto e que será atingido pela somatória
das ações de todos os envolvidos relacionados ao trabalho social e à intervenção física
propostas, considerando a justificativa apresentada e as características da população e da
área de intervenção.

Devem estar relacionados com as demandas verificadas junto à população beneficiária.

Objetivos Específicos

São desdobramentos do objetivo geral e orientam diretamente as ações, expressando os
resultados esperados.
Cada objetivo específico deve ser expresso por, no mínimo, uma meta do projeto.

A Meta relacionada aos objetivos

É a expressão quantitativa/qualitativa e temporal de cada um dos objetivos do projeto, que
delimita o quanto e em que tempo as ações e atividades relacionadas a cada um serão
implementadas.

Objetivo Geral
(Iniciado por verbo
no infinitivo)

Objetivos Específicos
(iniciado por verbos no
infinitivo)

Metas
(Enunciadas através de
substantivos)

Incentivar...
Ex: incentivar as
mulheres a
participarem de
oficinas de geração
de renda

Capacitar...
Ex: Capacitar os
jovens em cursos
profissionalizantes para
obterem qualificação

Capacitação de X pessoas
em...
Ex: capacitar 30 mulheres
nas oficinas de costura no
prazo de 120 dias.

Propiciar... Fortalecer... Fortalecimento do
associativismo

 5º Passo:

Definir a Metodologia

A definição da metodologia engloba as estratégias que nortearão o trabalho, e abrange a
escolha das ações/atividades, instrumentos necessários e as técnicas que serão utilizadas para
alcançar os resultados desejados.

Os projetos devem adotar metodologias participativas, que promovam a valorização de
experiências e vivências do grupo, como base para a reflexão e construção de novos
referenciais de convivência e a incorporação de novos conceitos e comportamentos.



                                                                                                                                                                    
As ações/atividades de trabalho social são as seguintes:

A) disseminação de informações detalhadas sobre o Programa, o papel de cada agente
envolvido,direito e deveres dos beneficiários, utilizando meios adequados ao público a que
se destina;

B) apoio profissional e incentivo à formação e/ou consolidação de organizações ou grupos
representativos dos beneficiários;

C) capacitação de lideranças locais;

D) disseminação, por meio de atividades educativas e discussões coletivas, de informações
sobre a infraestrutura implantada e sua contribuição para a elevação da qualidade de vida
das famílias beneficiadas;

E) atividades de integração com o entorno do empreendimento em termos funcionais e de
convivência com o meio ambiente;

F) preparação da população para a correta utilização das habitações, especialmente no que
diz respeito às unidades sanitárias e de rede de esgoto, evidenciando as responsabilidades
individuais e coletivas;

G) orientação ao grupo de beneficiários com relação ao planejamento e gestão do orçamento
familiar, e a importância das taxas e tarifas como forma de manutenção dos benefícios
implantados;

H) articular parcerias para ações de erradicação do analfabetismo, capacitação profissional e
projetos de geração de trabalho e renda, planejados de acordo com a realidade sócio -
econômica dos beneficiários e a vocação econômica local.

6º Passo:

DEFINIR A EQUIPE TÉCNICA:

Estabelecido o que fazer, deve-se definir quem executará o projeto, a composição da
equipe técnica, considerando aspectos quantitativos e qualitativos em função do porte e tipo
de intervenção, bem como dos recursos financeiros disponíveis.

A equipe técnica social deve ser coordenada por um Responsável Técnico com formação em
Serviço Social em Sociologia, Psicologia ou Pedagogia, com experiência comprovada em
currículo a ser apresentado.

Preferencialmente, a coordenação da equipe técnica social deverá ser realizada por
profissionais com formação em Serviço Social e/ou Ciências Sociais/Sociologia.



                                                                                                                                                                    

O Responsável Técnico deve apor assinatura em todos os documentos a serem encaminhados
à COHAPAR. Havendo sua substituição, esta deve ser prontamente comunicada com
reapresentação de currículo.

Admite-se na equipe técnica a participação de profissionais de outras áreas de conhecimento
para apoio à execução de atividades do projeto, desde que com experiência comprovada e de
acordo com as necessidades da intervenção.

7º Passo

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

O cronograma situa no tempo as ações ou procedimentos necessários para a realização do
projeto. Deve ser apresentado em forma de tabela, por itens e não em texto.

Permite identificar as ações ao longo do tempo, estimar a duração de cada uma, a ocorrência
de ações simultâneas e a interdependência entre elas. Por meio dele, o conjunto de ações que
devem ser realizadas é organizado de forma lógica, racional e gradual para a concretização
dos objetivos que se deseja alcançar.
O prazo de execução do projeto de trabalho técnico social deve estar contido dentro da
vigência do contrato.

Importante ressaltar que:
A fase de realização das atividades programadas tem a duração das obras, dependendo da
complexidade do projeto físico, é necessário exercitar a capacidade de planejamento,
propondo as atividades no cronograma levando em consideração o ‘tempo de obras’,é o
momento em que se constituem os grupos de acompanhamento da obra e do projeto, e de
Interesses diversos (mulheres, crianças, jovens), para a discussão dos temas destes
segmentos.

Conhecer o universo de relações, vínculos e expressões culturais dos vários grupos de
moradores é uma das condições básicas para o desenvolvimento do trabalho. A existência de
vínculos sócio-comunitários, de relações solidárias e de companheirismo, de atividades
culturais, esportivas e lúdicas influencia a vida cotidiana dos indivíduos, da mesma forma que
a presença de grupos ligados ao crime organizado, narcotráfico inspiram medo e o isolamento
social.

O processo de convivência deverá ser fortalecido dentro de grupos de interesse.
O trabalho previsto deverá informar a população quanto à existência no entorno de redes e
serviços, equipamentos públicos – escolas, bibliotecas, museus, cinemas, parques, etc.

No momento de constituição dos grupos é importante a construção de pactos de convivência e
solidariedade, pois esses são indicadores importantes de sustentabilidade dos projetos.
A equipe que coordena o projeto deve colocar em discussão os pontos polêmicos, ouvir,
debater, contrapor, negociar e definir pontos em que a maioria tenha concordância. Regras



                                                                                                                                                                    
não podem ser impostas, devem ser resultado de negociação e pactuação, e devem ser
flexíveis e revistas periodicamente.

Destacamos a importância do atendimento individual, através do plantão social, um espaço
privilegiado de acolhimento e de escuta da população. No plantão social, são dadas as
informações e esclarecimentos sobre o andamento das obras e do projeto como um todo,
sobre os direitos de cada morador e sobre como cada grupo familiar será atendido no projeto
de urbanização da área.
É no plantão que as pessoas procuram a equipe social para tratar de seus problemas
individuais e por isso, este espaço também deve ser protegido como sigilo e com a
confiabilidade profissional.

Nas operações de repasse do Ministério das Cidades, deverá conter cronograma de
cadastramento dos beneficiários no CADÚNICO. Ainda quando se tratar de programa de
repasse do MCIDADES, e houver previsão de avaliação de resultados, deve-se considerar o
porte, complexidade e recursos disponíveis para a intervenção, observando para isso os
limites estabelecidos:

1ª etapa:

Trabalho anterior às obras:
Deve iniciar 03 meses antes do início das obras; consiste em reuniões grupais para
informações sobre o programa, o subsídio, projetos de engenharia, direitos e obrigações dos
mutuários, competências e atribuições dos agentes, termos contratuais.

2ª etapa:

Durante a execução das obras:
Reuniões de comissão de acompanhamento de obras;
Visitas aos beneficiários às obras para acompanhamento da execução do empreendimento,
para orientação técnica sobre o projeto especificações e para manutenção e conservação da
unidade habitacional e entorno;
Reuniões para organização do grupo e formulários de demandas;
Reuniões para discussão e implementação de parcerias com entidades públicas, organizações
de sociedade civil, escolas, associações, clubes, e outros para encaminhamento das demandas
identificadas;
Organização e preparação para mudanças e ocupação adequada das unidades;
Atividades de integração das famílias ao espaço urbano do empreendimento;
Ações de educação ambiental voltadas à preservação ambiental;
Ações de promoção à saúde e qualidade de vida;
Ações educativas para a utilização correta, conservação e manutenção das unidades
habitacionais e espaço coletivo.

3º etapa

• Fase de pós-ocupação:



                                                                                                                                                                    
Inicia-se após a mudança dos beneficiários para a nova unidade habitacional e poderá durar
de 6 a 12 meses após a conclusão total das obras, e inclui a avaliação de resultados que
deverá ser apresentada ao final desse período.

Este prazo poderá ser acrescido de até três meses para a avaliação de resultados;

• Avaliação de resultados:

Deverá ser finalizada em até 90 dias após a fase de pós-ocupação.

As atividades contidas no cronograma devem considerar os seguintes pressupostos:

• Respeito ao conhecimento da comunidade sobre a realidade local, valores e cultura;

• Inclusão social;

• Questões de gênero;

• Busca do resgate dos valores étnicos;

• Maximização de recursos;

• Cumprimento do cronograma de execução;

• Valorização do potencial produtivo da comunidade beneficiária;

• Respeito ao meio ambiente;

• Busca de parcerias;

• Interdisciplinaridade;

• Integração interinstitucional;

• Interação das equipes técnicas: social e engenharia;

• Implementação de metodologias participativas;

• Ações orientadas pelas dimensões da sustentabilidade: social, ambiental, cultural,
tecnológica, econômica e política;

• Incentivo ao desenvolvimento de tecnologias sociais sustentáveis resultantes do
compartilhamento de saberes populares e conhecimentos técnicos, que sejam reaplicáveis e
apresentem efetivas soluções de transformação social;

Toda documentação deve ser encaminhada em papel timbrado do proponente/executor;



                                                                                                                                                                    
Quando realizado diagnóstico/pesquisa, recomenda-se que seus resultados sejam
apresentados aos beneficiários;

Recomenda-se que as reuniões sejam realizadas com grupos de até 50 famílias e que seja
escolhido o horário mais adequado à população de forma a favorecer a participação de um
número maior de pessoas;

Devem ser definidos os papéis de cada participante em todas as etapas do Programa
(Comunidade, Proponente, Companhia de Habitação do Paraná).

Todas as atividades realizadas conforme cronogramas do PTS deverão ser registradas em
fotos e enviadas ao setor social juntamente com relatório de acompanhamento mensal. (Vide
anexo V)

8º Passo:

8.1 - Realizar o Acompanhamento e Avaliação do Projeto

A avaliação é um procedimento que deve ocorrer durante a realização do projeto, permitindo
desta forma o monitoramento das atividades e o redirecionamento das ações, quando
necessário.

Deve ser realizada periodicamente pela população e pela equipe técnica e registrada nos
relatório encaminhados a Escritório Regional da COHAPAR.

A avaliação do Projeto Técnico Social deve focar a percepção dos beneficiários sobre as
atividades desenvolvidas com relação, no mínimo, aos seguintes aspectos:

• Condução do Trabalho Técnico Social;

• Resultados alcançados;
• Participação da população nas atividades;

• Beneficiários/famílias atendidos (as) por macroação;

• Formatos associativos e participação dos beneficiários;

• Satisfação com a intervenção física implantada (moradia, infraestrutura, sistemas de
saneamento, equipamentos coletivos, outras);

• Percepção de mudanças na qualidade de vida para o alcance efetivo dos objetivos.

Recomenda-se que a equipe técnica social avalie o seu trabalho periodicamente
quanto aos seguintes aspectos:

• Quantidade e qualidade das atividades realizadas no período e coerência com os objetivos
propostos.



                                                                                                                                                                    

• Qualidade e efetividade dos instrumentos de sistematização, registro e documentação das
atividades.

• Compatibilidade das despesas realizadas no período com a composição de custos, atividades
desenvolvidas e cronograma de desembolso;

• Atendimento das pendências anteriormente apontadas;

• Realização de parcerias;

• Interação com a equipe de engenharia;

• Integração com outros projetos sociais na área de intervenção;

• Aspectos facilitadores e dificultadores surgidos no decorrer do processo;

• Avaliação das alternativas implementadas para superar os dificultadores;

• Adesão/participação da população nos eventos/atividades.

8.2 - A Avaliação Final

A avaliação final deve contemplar os seguintes aspectos:

• Resultados alcançados;

• Verificação do cumprimento dos objetivos do Projeto Técnico Social;

• Avaliação realizada pela comunidade e pela equipe técnica;

• Adequação da metodologia adotada e das parcerias implementadas;

• Eficiência do projeto em relação aos recursos aplicados, aos objetivos propostos/alcançados
e aos indicadores estabelecidos;

• Integração da intervenção com outros projetos desenvolvidos na área;

• Avanços/conquistas na mobilização, capacidade de organização e nível de autonomia
apresentados pela comunidade;

• Informação sobre se há previsão de continuidade do Trabalho Social.

9. Passo:

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO PROJETO



                                                                                                                                                                    
Conforme alínea “c” do item 5.3 do anexo I da portaria nº 547 de 28 de novembro
de 2011, na qualidade de proponentes, os Estados e Municípios devem executar o
trabalho social junto aos beneficiários.

Orientações gerais:
No Projeto Técnico Social os custos e orçamento explicitam, em termos monetários, os
recursos necessários para o desenvolvimento das atividades previstas durante o período que
compreende o programa (inscrição do mutuário, realização das obras, e pós-ocupação).
Devem ser observados os limites de recursos estabelecidos para o desenvolvimento da
intervenção social, quando for o caso.
Na composição do orçamento devem ser observados os custos permitidos para o Projeto
Técnico Social, como por exemplo: materiais de consumo, serviços de terceiros, despesas com
transporte/locomoção de profissionais, despesas com alimentação e hospedagem de equipe
técnica social, custos com eventos/ou atividade comunitária ou geradoras de trabalho e renda,
contratação de serviços de consultoria e de capacidade para o desenvolvimento do trabalho
social, somente em apoio às equipes municipais /estaduais; contratação de serviços técnicos
especializados voltados para a população beneficiária; capacitação dos beneficiários,
envolvendo oficinas educativas, seminários e outros eventos/atividades ligadas às ações do
PTS; material pedagógico e de divulgação das ações do projeto;
Como fazer: O orçamento deve ser apresentado em forma de tabela, por itens e não em
texto.
Sugere-se que o orçamento pelo menos indique: item (A), quantidade (B), valor
unitário (C), e valor total (D) (D = A multiplicado por B). O valor total do projeto é a
soma do valor total de todos os itens.
Remeta-se às ações indicadas no cronograma e veja quais gastos estão englobados em cada
uma delas (ANEXO I).
Os projetos preveem recursos para pessoal e serviços, material de consumo, material gráfico,
custos administrativos, comunicação e divulgação (ANEXO II).

Passos para a construção do orçamento:

A) fazer uma lista de todos os recursos necessários para a realização de todas as atividades;

B) discriminar os recursos, dividindo-os em três categorias de despesas: recursos humanos,
investimentos e despesas operacionais;

C) definir o valor em dinheiro de todas as despesas, inclusive de trabalho de voluntários,
espaços cedidos e equipamentos doados. Calcule o valor desses recursos se tivesse de
pagar por eles;

D) enumerar as fontes de recursos ou possíveis fontes de recursos e relacionar com as
despesas sob a responsabilidade de cada um deles.



                                                                                                                                                                    
Exemplos de fontes de recursos: associação de moradores, ONG, empresa patrocinadora,
agência financiadora, prefeitura, escola, posto de saúde, comércio local, universidade;

D) construir um quadro para cada fonte de recurso com o orçamento discriminado por
categorias.

Os custos englobam os seguintes itens, observadas as especificidades de cada
programa:

• material de consumo necessário à execução das atividades do projeto;

• serviços de terceiros;

• despesas com transporte/locomoção, sendo vedada a manutenção e/ou compra de veículos,
inclusive por meio de leasing;

• despesas com alimentação e hospedagem da Equipe Técnica Social, desde que haja
necessidade de pernoite;

• custos com eventos e/ou atividades comunitárias ou geradoras de trabalho e renda,
relacionadas às ações programadas para o alcance dos objetivos propostos;

• contratação de serviços de consultoria e de capacitação para o desenvolvimento do trabalho
social, somente em apoio às equipes municipais/estaduais;

• contratação de serviços técnicos especializados voltados para a população beneficiária;

• capacitação dos beneficiários, envolvendo oficinas educativas, seminários, e outros
eventos/atividades ligados às ações do PTS;

• material pedagógico e de divulgação das ações do projeto;

• serviços especializados para a execução da avaliação de resultados conforme Matriz de
Indicadores disponibilizada pelo MCIDADES;

• compra de materiais permanentes a serem utilizados no desenvolvimento do trabalho social,
como por exemplo: computadores, impressoras, data
show, equipamento de filmagem e de fotografia, que permitam o registro e a difusão das
ações do projeto e a sua implementação;

• compra de materiais permanentes para dar viabilidade a ações contidas no Projeto do
Trabalho Social, dentro de qualquer um dos três eixos do trabalho.

• contratação de apoio logístico, tais como: instalação e manutenção do plantão social,
transporte, alimentação, poderão compor o custo do Trabalho Social, desde que essenciais
para dar viabilidade ao desenvolvimento das atividades programadas.



                                                                                                                                                                    
• salários dos integrantes da Equipe Técnica, com especificação da carga horária destinada à
execução do projeto e o valor da hora trabalhada por profissional, sendo vedado o
pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público, integrante de quadro de
pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta contratante, por
serviços de consultoria ou assistência técnica.

Despesas com servidores públicos ou apoio logístico do próprio ente Federado
aplicadas no desenvolvimento do Trabalho Social só serão permitidas a título de
contrapartida em bens e serviços.

As despesas para compra de materiais permanentes para dar funcionalidade aos
equipamentos comunitários contidos nos projetos físicos de engenharia (creches, espaços
culturais, unidades de segurança, postos de saúde e outros) não serão admitidos na
composição de custos do Projeto Técnico Social (VIDE ANEXO VI).

10. ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL

Orientações gerais:
Conforme item 11 (V); da portaria nº547 de 28 de novembro de 2011:
O relatório de Trabalho Social deve ser enviado mensalmente ao Escritório Regional da
COHAPAR, a partir da data de contratação com os beneficiários finais, contendo as seguintes
informações:

A) Dados do Projeto Técnico Social (PTS)
B) Data de início
C) Atividades desenvolvidas no mês conforme cronograma do Projeto enviado
D) Data de término

O Projeto Técnico Social deverá ser acompanhado integralmente pela equipe técnica
responsável, realizando as intervenções em todas as etapas do processo:
Trabalho anterior às obras;

Durante a execução das obras;

Pós – ocupação (vide - anexo III)

1ª Etapa:

Trabalho anterior às obras:

Deve iniciar 03 meses antes do início das obras;

Conforme orientação do Manual Administrativo item 4.3 Ata de formação da CAO Comissão de
acompanhamento do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMC), após os beneficiários serem
aprovados, haverá uma Assembléia, com no mínimo 55% dos contemplados para escolha de



                                                                                                                                                                    
um representante do Poder Público e a escolha de 2 (dois) representantes titulares e 2 (dois)
representantes suplentes dos beneficiários e, não poderá ser o cônjuge, deverá ser o titular.
Os membros da Comissão de acompanhamento de Obra e seus suplentes devem ser eleitos
em Assembléia, devidamente registrada em Ata (VIDE ANEXO VIII).

Após a Assembléia a equipe responsável pelo Projeto Técnico Social inicia as primeiras
atividades como: reuniões grupais para informações sobre o programa, o subsídio, projetos de
engenharia, direitos e obrigações dos mutuários, competências e atribuições dos agentes,
termos contratuais.

As visitas da comissão da CAO ao canteiro de obras não substituem aquelas definidas no
Projeto Técnico Social para o grupo adquirente.

2ª Etapa

Durante a execução das obras devem ser realizadas:

. Reuniões de comissão de acompanhamento de obras;

. Visitas aos beneficiários às obras para acompanhamento da execução do empreendimento,
para orientação técnica sobre o projeto especificações e para manutenção e conservação da
unidade habitacional e entorno;

. Reuniões para organização do grupo e formulários de demandas;

. Reuniões para discussão e implementação de parcerias com entidades públicas, organizações
de sociedade civil, escolas, associações, clubes, e outros para encaminhamento das demandas
identificadas;

. Organização e preparação para mudanças e ocupação adequada das unidades;

. Atividades de integração das famílias ao espaço urbano do empreendimento;

. Ações de educação ambiental voltadas à preservação ambiental;

. Ações de promoção à saúde e qualidade de vida;

. Ações educativas para a utilização correta, conservação e manutenção das unidades
habitacionais e espaço coletivo.

3º Etapa

Pós – Ocupação:

Segue no mínimo 06 meses após este período, deve ser prevista a avaliação final, este
processo compreende:



                                                                                                                                                                    

A) Reuniões com os mutuários;

B) Reuniões com lideranças comunitárias/comissão;

C) Visitas domiciliares e atendimentos em geral.


