PLANO DE TRABALHO
Casa das Anas - OSC Vidas Recicladas

OBJETO:

Acolhimento institucional provisório para mulheres em situação de violência doméstica e familiar,
acompanhadas ou não de seus filhos e/ou dependentes, residentes no município de Itajaí.

Enviado para: Fundo Municipal de Assistência Social
Data: 19 de dezembro de 2019
Valor: 577.200,00
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1– DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)
1.1 - DA ORGANIZAÇÃO
Nome da entidade:
VIDAS RECICLADAS

CNPJ
08.706.506/0005-56

Rua Floriano Peixoto

Bairro: Cabeçudas

Complemento: n 388

Estado: SC

Cidade: Itajaí
CEP: 88.306-430

E-mail: adm.sc@vidasrecicladas.org; coordenacaoitajai@vidasrecicladas.org
marianatorres@vidasrecicladas.org; técnicas.itajai@vidasrecicladas.org.
Site: casadasanasbc.com.br
1.2 – DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO
Nome: Mariana Torres Roveda
CPF: 060.004.399-11

RG: 308.636.749-1

Rua: Leopoldo Leite

Bairro: Centro

Complemento: nº 81; Ap. 706

Estado: SC

Cidade: Camboriú
CEP: 88348-003

Celular: (47) 9.9768-4998

Telefone: (47) 3021-7007
E-mail: marianatorres@vidasrecicladas.org
Cargo: Responsável legal

Vencimento do Mandato: tempo indeterminado

Eleito em: 10/09/2018

1.2 – DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO
Nome: Graziela Ecco
CPF: 060.759.719-47; RG: 5154494
Rua Maria Sedrez, 81; bairro: Fazendinha. Cidade: Itajaí.
Complemento: Bloco 05, ap. 44 Estado: SC
CEP: 88306-180

Telefone Celular: (48) 9.9972-9044

E-mail: técnicas.itajai@vidasrecicladas.org; graziecco@gmail.com
Cargo: Assistente Social - CRESS 6788/SC
Contratação em 02/05/2019
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1.3 – DADOS BANCÁRIOS
Banco: Banco do Brasil
Número da conta: 22.500-2

Agência: 4295-1
1.4 – DIRETORIA

Cargo: Presidente

Nome: Bruno Ribeiro Barreto

Cargo: Vice-presidente

Nome: Karla Aita Martins Moreira

Cargo:1ª Secretária

Nome: Marizilda Ribeiro Lopes

Cargo: 2ª Secretária

Nome: Verônica Dutra Pereira
Nome: Simone Figueira Nobrega Prates
Nome: Luiz Claudio Varella Zannin

Cargo:1ª Tesoureira
Cargo: 2ºTesoureiro

1.5 – CONSELHO FISCAL
Cargo: Primeiro
conselheiro

Telefone: (13) 99741-2442

Nome: Edher da Costa Prates

Cargo: Segundo
Conselheiro

Telefone: (13) 97406-7036

Nome: André Luiz Cerbasi de Almeida

Cargo: Terceiro
Conselheiro

Telefone: (13) 98826-5000

Nome: Guilherme Bittencourt dos Santos
Macario
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2. OUTROS PARTÍCIPES
O Projeto será desenvolvido exclusivamente pela OSC, porém sua metodologia prevê o trabalho
em Rede.
3– DOPROJETO
3.1 –OBJETO DAPROPOSTA
Acolhimento institucional provisório para mulheres em situação de violência doméstica e familiar,
acompanhadas ou não de seus filhos e/ou dependentes, residentes no município de Itajaí.
3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Muitas mulheres que sofrem violência de seus companheiros têm dificuldade em denunciar os
abusos e a Organização Não Governamental OSC Vidas Recicladas, com o serviço Casa das
Anas visa contribuir para que este ciclo seja quebrado.Um dos grandes problemas verificados nos
casos de violência doméstica é a dificuldade das mulheres (e/ou crianças) nessa situação
romperem com o ciclo que é constantemente repetido e também com o silêncio. Conforme o ciclo
se torna mais violento, mais se reduzem as chances da mulher encontrar meios de reagir à
violência sofrida.
Em geral, as mulheres em situação de violência doméstica, seja ela psicológica, patrimonial,
sexual, moral ou física, precisam enfrentar questões emocionais ou de caráter prático, o que torna
mais difícil o rompimento das relações.São questões que permeiam desde a desestruturação do
cotidiano familiar à agressão dos filhos ou ao risco de morte para a mulher que enfrenta a violência,
o feminicídio.
Por essa razão,esta organização, preza pela execução de seus objetivos específicos abordados
abaixo, os quais são cruciais para que a violência doméstica seja rompida e essas mulheres
tenham a oportunidade de terem sua vida reestruturada.


Visar à emancipação das usuárias com incentivo à profissionalização;



Favorecer a integração das usuárias e seus dependentes, por meio do incentivo, a
participação em atividades culturais, esportivas e de lazer, possibilitando a inclusão por
meio de ocupações internas e externas, relacionando-as aos interesses, vivências, desejos
e às possibilidades ofertadas;



Primar pela escolarização;
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Acolher, proteger, prevenir a continuidade de situações de violência e garantir a proteção
integral de forma individualizada e extensivo aos usuários com vínculos de parentesco na
mesma unidade de acolhimento;



Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência,
violação de direito e a ruptura de vínculos;



Restabelecer vínculos familiares e sociais;



Possibilitar a convivência comunitária;



Promover o acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia
de Direitos e do sistema de justiça, oferecendo atendimento jurídico e psicológico às
usuárias e seus dependentes e ainda as demais políticas setoriais e intersetoriais;



Estimular e desenvolver aptidões e habilidades respeitando o interesse e a escolha com
autonomia;



Desenvolver condições para a independência e autocuidados;



Incentivar e promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com
vistas à inclusão produtiva;



Garantir a proteção e os cuidados durante o período noturno dos usuários;



Estimular hábitos e atitudes de autonomia e de interação social dos usuários com as
pessoas da comunidade;



Manter obrigatoriamente o sigilo quanto à identidade das usuárias e o local preservados;



Propiciar condições de segurança física e emocional e o fortalecimento da autoestima;



Identificar situações de violência e suas causas e produzir dados para o sistema de
vigilância socioassistencial;



Possibilitar a construção de projetos pessoais visando à superação da situação de
violência e o desenvolvimento de capacidades e oportunidades para o desenvolvimento de
autonomia pessoal e social;

3.3– DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A
ATIVIDADE/PROJETO PROPOSTO E COM AS METAS A SEREMATINGIDAS
A Casa das Anas constitui-se como medida protetiva de urgência, para mulheres e seus
dependentes, vítimas de violência doméstica, tendo em vista o risco iminente de morte e
recorrência de atos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral contra a mulher,
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estabelecido de forma a “garantir a integridade física e emocional, auxiliando no processo de
reorganização de suas vidas e no resgate de sua autoestima” (BRASÍLIA, 2011, p.21).
A OSC Vidas Recicladas- Casa das Anas, celebrou no ano de 2019, uma parceria com o município
de Itajaí, acolhendo vinte e seis (26) mulheres e trinta e uma (31) crianças, contabilizando um total
de cinqüenta e sete (57) pessoas protegidas contra situações de violência doméstica e familiar no
município de Itajaí.
Segue a planilha mensal quantitativa de vagas ocupadas no ano de 2019:
PLANILHA MENSAL QUANTITATIVA DE VAGAS OCUPADAS NO ANO DE 2019:

MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL

NÚMERO DE
MULHERES EM
ACOLHIMENTO

NÚMERO DE
DEPENDENTES EM
ACOLHIMENTO

2
3
5
6
6
5
3
6
7
9
8

2
4
7
5
5
7
6
5
9
12
15
Dados ainda não conclusos
77

60

TOTAL VAGAS/MÊS
4
7
12
11
11
12
9
11
16
21
23
137

Essa parceria foi contemplada mediante a alta incidência da violência doméstica e as alarmantes
estatísticas. No ano de 2018, Itajaí foi o Município do Vale de Itajaí com maior registro de casos de
violência contra a mulher, conforme tabela abaixo:

ONG Vidas Recicladas - Filial Itajaí/SC - Casa Das Anas

email: coordenacaoitajai@vidasrecicladas.org

6

O ano de 2019 exibe expressivos aumentos no índice de feminicídio em Santa Catarina. Como
indica o boletim semanal divulgado pela Secretaria do Estado da Segurança Pública de Santa
Catarina (SSP-SC), já foram registrados dezesseis casos de feminicídio no Estado, enquanto em
2017 houveram quatorze casos e nove em 2018.
Segundo o Portal de Segurança Pública de Santa Catarina, o número de assassinatos chegam a
4,8 para cada 100 mil mulheres em todo o estado. A análise feita pela Gerência de Estatística e
Análise Criminal da SSP-SC apurou, ainda, a relação da vítima com o autor. Segundo o estudo,
75% das mulheres foram mortas pelo atual companheiro; já as 25% restantes perderam a vida nas
mãos de ex-namorados ou ex-companheiros.
Até 07 de outubro de 2019, 42 mulheres foram assassinadas em Santa Catarina, mesmo número
registrado nos 12 meses de 2018. E em todos os casos a vítima já tinha, ao menos, um relato
anterior de violência — seja ele formal ou não.
É importante citar que a violência doméstica/familiar também é permeada pelo cenário de
ameaças, calúnia, dano, estupro, tentativa de estupro, difamação, homicídio, injúria e lesão
corporal. As pesquisas realizadas junto à Secretaria de Segurança Pública do estado de Santa
Catarina estão em processo de conclusão para divulgação dos dados de 2019.

ONG Vidas Recicladas - Filial Itajaí/SC - Casa Das Anas

email: coordenacaoitajai@vidasrecicladas.org

7

O Termo de Referência Nº 004/2020, descreve a relevância de celebração de parcerias com
Organizações da Sociedade Civil a fim de continuar garantindo os direitos de proteção social
especial para mulheres vítimas de violência doméstica do município de Itajaí:
Norteada pela legislação federal como política pública, a assistência social se constitui como
direito do cidadão e dever do Estado, possui o caráter de Seguridade Social não contributiva
e atua no âmbito da universalidade, garantindo o direito de acesso por todos os cidadãos que
dela necessitam, provendo os mínimos sociais por meio de um conjunto integrado de ações
de iniciativa pública e da sociedade, garantindo o atendimento às necessidades básicas e de
proteção integral.
O município de Itajaí tem regulamentado pela Lei Complementar nº 314, de 27 de outubro de
2017, o seu Sistema Único de Assistência Social - SUAS, que se organiza em dois níveis de
proteção: Básica e Especial (média e alta complexidade), visando à garantia da vida, à
redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, promovendo à proteção, o amparo
e a promoção das famílias e indivíduos, considerando-se como seu principal patrimônio “as
pessoas”, que na qualidade de usuários a acessa para ter a garantia, a defesa e a promoção
de seus direitos constitucionais.
Neste contexto, a política municipal de assistência, através do Centro de Referência de
Assistência Social – CREAS, desenvolve ações e presta o atendimento às mulheres que se
encontram em situação de violência doméstica e familiar que resultam em lesões físicas,
sexual, psicológico ou dano moral, exigindo do poder judiciário a determinação de medidas
de proteção, as quais não terão efetivação e poderão, inclusive, permanecer em situação de
agravamento por ameaças e risco de morte, caso não seja oferecido o acolhimento provisório
para que possa permanecer com seus dependentes, até que sejam cessados os riscos.
Neste interim, considerando ser de competência da política de assistência aexecução deste
serviço e considerando a impossibilidade de ser ofertado de forma direta, se busca a parceria
de uma Organização da Sociedade Civil como colaboradora para a oferta deste serviço para
atender esse público em específico, através do Fundo Municipal de Assistência Social –
FMAS.

Para atender a essa demanda, a Organização não Governamental OSC Vidas Recicladas, com o
serviço Casa das Anas, foi fundada em Balneário Camboriú em 08 de fevereiro de 2017. Em 24 de
junho de 2019 foi fundada a sede em Itajaí, para onde a execução do Serviço foi transferida - a
metodologia de trabalho e o objetivo permanecem inalterados. Objetiva-se acolher e garantir
proteção integral para mulheres de 18 a 59 anos, vítimas de violência doméstica, acompanhadas
ou não de seus filhos ou dependentes com idade entre 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias de ambos
os sexos, proporcionando condições para a construção de novos projetos de vida que visem sua
autonomia e superação de situação de violência, possibilitando a convivência comunitária, familiar
e social, bem como, o acesso à rede socioassistencial e as demais políticas públicas.
3.4– PÚBLICO ALVO / BENEFICIÁRIOS / ÁREA DEABRANGENCIA
O termo de colaboração prevê a compra de treze (13) vagas, para o acolhimento de mulheres
acompanhadas ou não de seus filhos e/ou dependentes com idade até 18 anos incompletos, ou
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maiores incapazes, em situação de risco de morte ou ameaças em razão de violência doméstica e
familiar, causadoras de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral, residentes no
município de Itajaí.
Entende-se como violência doméstica, a definição descrita no artigo 5o da Lei 11340/06: Configura
violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de
pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são
ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade
expressa;
III- em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a
ofendida, independentemente de coabitação.
A execução do serviço acontecerá em endereço sigiloso em Itajaí ou municípios limítrofes
visando garantir a segurança e a integridade física das usuárias.

3.5–FORMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO–METODOLOGIA
O período de execução deste Termo de Cooperação compreende 12 (doze) meses, de 01/01/2020
a 31/12/2020.
Este equipamento é estruturado a fim de assegurar às mulheres as condições para o exercício
efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia,
ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao
respeito e à convivência familiar e comunitária, previstos na Lei 11340/06). O trabalho realizado
com as acolhidas engloba medidas de proteção, cuidado, empoderamento e autonomia.
3.5.1-FORMA DE ACESSO:
Os encaminhamentos das usuárias e seus dependentes para o acolhimento institucional deverão
ser realizados, prioritariamente, pelo técnico responsável pela gestão de alta complexidade da
Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável pela regulação das vagas, depois de
preenchidos os critérios de acompanhamento pelo Centro de Referência Especializado de
Assistência Social – CREAS, através do PAEFI (Proteção e Atendimento Especializado a
Famílias e Indivíduos), em atendimento a requisição da rede de serviços de políticas públicas
setoriais e demais serviços socioassistenciais, Ministério Público ou Poder Judiciário, que se
concederá mediante o encaminhamento do relatório, devidamente instruído com os documentos
pessoais e o pedido da vaga elaborado pela equipe técnica de referência da família junto ao
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CREAS. Os acolhimentos pela instituição deverão acontecer de segunda a sexta-feira, das
7h30min às 18h30min (horário de funcionamento do CREAS). Deverão ser respeitadas as
situações excepcionais, fazendo-se necessário o encaminhamento para acolhimento de usuárias
após o horário e os dias da semana estabelecidos,que ocorrerá sob a responsabilidade da/o
Diretor de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, devendo o
mesmo formalizar, no primeiro horário e dia útil seguinte à comunicante do procedimento
realizado com cópia ao CREAS, sendo imprescindível e indispensável o prévio registro de Boletim
de Ocorrência pela vítima, com a medida protetiva.
O serviço prestará o atendimento em regime de 24(vinte e quatro) horas por profissionais
capacitados e preparados, que venham após o acolhimento inicial a realizar escuta qualificada,
promover os encaminhamentos necessários junto à rede setorial e intersetorial, prestando os
atendimentos e assessoramento para que a família acesse os benefícios abrangidos pela Lei
Orgânica da Assistência Social – LOAS, de n.º 8.742/93, atuando na garantia e defesa dos direitos,
assim estabelecidos na Lei de n.º 12.435/11, atendendo ainda os respectivos estatutos e leis
específicas, voltadas a natureza de cada peculiaridade da usuária atendida.
3.5.2-ACOLHIMENTO
O acolhimento acontecerá preferencialmente pela equipe técnica que realizará a entrevista inicial,
a leitura e assinatura do Termo de Compromisso (documento que explica as regras institucionais
e rotinas do abrigo) e cópia de documentos pessoais para serem arquivados em prontuário. A
abrigada terá a possibilidade de comunicar-se com sua família ou outra rede de apoio pertinente
utilizando o telefone do abrigo. Caso o acolhimento aconteça nos finais de semana, feriados ou
após o expediente da equipe técnica, as Cuidadoras receberão os encaminhados, sanando as
dúvidas iniciais evidenciadas e explicando brevemente quanto ao funcionamento do abrigo. Nesse
caso, o acolhimento formal dar-se-á no primeiro dia útil consecutivo da sua chegada.
3.5.3- ESPAÇO DOMICILIAR E RECURSOS DISPONIBILIZADOS
O acolhimento dar-se a em imóvel alugado pela OSC, situado em área urbana favorecendo assim
a reinserção comunitária, social e acesso a oportunidades de trabalho, escolarização e
capacitação. O endereço de acolhimento será sigiloso, levando em consideração o eminente risco
de morte e violência inerente da população acolhida.
Buscando favorecer um ambiente familiar e acolhedor, reservando a privacidade dos abrigados,
mediante o acolhimento, as mulheres e seus dependentes serão conduzidos para aposentos
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mobiliados, com banheiro e chuveiro térmico. Receberão roupa de cama e de banho, produtos de
higiene pessoal e vestimenta. Serão disponibilizados produtos de limpeza e acesso a máquina de
lavar para a higienização de suas roupas e de seus dependentes.
Dentro da estrutura mencionada, a individualidade e pessoalidade dos acolhidos é um fator
considerado, dos itens de vestuário disponibilizados pela Instituição, as mulheres e crianças optam
pelos que mais se identificarem. Quanto ao alojamento, os usuários são distribuídos pensando no
bem estar de todos – as famílias sempre permanecem juntas nos quartos, ainda, anseios
individuais são considerados como, por exemplo,desejo por troca de quartos. Cada família
organiza seus itens nos guarda-roupas conforme desejar; dos produtos de limpeza, caso desejem,
podem adquirir conforme sua preferência e se utilizarem.
A organização e estrutura do abrigo respeita os padrões de qualidade quanto a higiene,
acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto. A casa tem área total construída
de 180,00 m2 privativos, mobília adequada para cada ambiente, constituída por 5 (cinco) quartos,
sala, cozinha integrada, área de serviço, banheiros, aparelho de televisor, freezer vertical, microondas, geladeira, fogão, forno, camas, ar condicionado, vagas de garagem, sótão, varanda e
material lúdico e esportivo para crianças e adolescentes.
3.5.3.1 – Alimentação:
Serão ofertadas 6 refeições por dia em horários pré-determinados, dentro dos padrões nutricionais
adequados e adaptadas as necessidades específicas. Quanto às refeições ofertadas, expomos
modelo de cardápio semanal, conforme Anexo I.
3.5.4 TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO
A Equipe Técnica tem, entre seus objetivos, promover a superação da situação em que a mulher
e seus dependentes se encontravam, de violação de direitos e a ressignificação da situação e
vivência da violência, como meios para isso, utilizam-se os seguintes instrumentais/metodologia:
- Cadastramento das organizações e dos serviços socioassistenciais;
- Escuta qualificada;
- Grupo de Mulheres com o objetivo de trabalhar: a)Questões emergentes da relação mãe e filho,
fortalecimento de vínculo; desenvolvimento de estratégias educacionais que impulsionem a
autoestima da criança e do adolescente; b) Promoção de discussões e trocas de experiências;
divulgação de material informativo (texto, música, slides ou vídeos), promoção à saúde e cidadania.
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Através de dinâmicas diversas, incentiva-se a troca de estratégias de superação. O tema de
discussão é selecionado de acordo com a demanda e interesse das participantes. As reuniões
acontecem às 10h30min, tendo duração planejada de uma hora. O Grupo acontece na sala da
instituição enquanto as crianças realizam outras atividades, sendo estas acompanhadas por
Cuidador (Essa atividade pode ocorrer com maior frequência caso haja demanda).
-Grupo de crianças com o objetivo de promover a socialização das crianças e adolescentes
abrigados na Casa das Anas e a ampliação dos vínculos para além da família de origem.
Desenvolve-se projetos de promoção à saúde e dinâmicas para tratar de situações emergentes.
Utiliza-se de desenho, brincadeiras, elaboração de cartazes, colagens, contação de histórias
dentre outros recursos lúdicos. As reuniões acontecem às 10h30min, tendo duração planejada de
uma hora.(Essa atividade pode ocorrer com maior frequência caso haja demanda).
- Assembléia quinzenal a fim de promover a organização de um ambiente de convivência pacífico
e de respeito entre as usuárias e toda a equipe institucional, garantindo a oportunidade da
construção de regras de gestão de convivência de forma participativa e coletiva, avaliação do
serviço oferecido. Essa estratégia foi construída visando respeitar aos direitos de opinião e decisão
das usuárias, a fim de possibilitar atividades que acatem os interesses, necessidades e
possibilidades dos usuários (Essa atividade pode ocorrer com maior frequência caso haja
demanda). O instrumental 1 de avaliação utilizado pela OSC é aplicado mensalmente, em
assembleia, como ferramenta que visa mensurar a qualidade dos serviços prestados sob a ótica
das acolhidas.
-Encaminhamentos para rede socioassistencial, rede de educação, saúde e demais políticas;
- Trabalho pautado na referência e contrareferência: continuamente, é realizada contrareferência
com os Órgãos da assistência social, educação, saúde, central de penas e medidas alternativas
entre outros que se mostrem necessários no andamento do acompanhamento individual e familiar;
-Encaminhamento para assessoria jurídica fornecida por profissionais voluntários vinculados à
OAB por elas e/ou outros profissionais e instituições parceiras.
-Preenchimento de Ficha Cadastral, registro dos Procedimentos;
- Plano Individual e Familiar de Atendimento: Estes dois diferentes instrumentais têm estrutura
formulada, que compreende: Técnica responsável, data de início, dados de identificação,
composição familiar, plano de ação e resultado esperado. Ambos os planos são inicialmente
projetados pela equipe técnica, visando a garantia de direitos e reestabelecimento da autoestima,

1
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em um segundo momento, tratados com a Acolhida/família, onde é respeitada a autonomia e
escolhas pessoais. Há objetivos de curto, médio e longo prazo e há responsabilidades de ambas
(usuária/família e equipe técnica) para que os objetivos se concretizem. Os planos são
periodicamente avaliados e reavaliados e seus desdobramentos levam em consideração a
dinamicidade do dia a dia e sua efetivação depende em partes, da articulação com a Rede de
atendimento municipal e/ou instituições privadas.
- Avaliação Psicossocial;
-Declaração de residência.
Ainda, a maior parcela da Equipe de funcionários, da qual depende o andamento do Serviço
prestado, é composta por Cuidadores/as Sociais, suas funções compreendem:
- Desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária;- Desenvolver
instrumentais para autonomia e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e
metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas; - Desenvolver atividades para
o acolhimento, proteção integral e promoção da autonomia e autoestima dos usuários; - Atuar na
recepção dos usuários possibilitando uma ambiência acolhedora; -Identificar as necessidades e
demandas dos usuários; -Apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária;
-Apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como organização e limpeza do ambiente e
preparação dos alimentos; -Apoiar e monitorar os usuários nas atividades de higiene, organização,
alimentação e lazer; -Apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas; - Desenvolver
atividades recreativas e lúdicas; - Potencializar a convivência familiar e comunitária; -Estabelecer
e, ou, potencializar vínculos entre os usuários, profissionais e familiares; - Apoiar na orientação,
informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência
de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao
emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais;
- Contribuir para a melhoria da atenção prestada aos membros das famílias em situação de
dependência; - Apoiar no fortalecimento da proteção mútua entre os membros das famílias;
-Contribuir para o reconhecimento de direitos e o desenvolvimento integral do grupo familiar;
- Apoiar famílias que possuem, dentre os seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados,
por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivência familiar; -Participar das
reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho
e resultado.
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3.5.5 PROMOÇÃO DE AUTONOMIA INDIVIDUAL, FAMILIAR E SOCIAL
Estratégias de Incentivo ao desenvolvimento da autonomia individual, habilidades de auto-gestão,
autosustentação e independência, incluem a promoção de atendimentos individuais e grupais
visando o fortalecimento da autoestima, o empoderamento e a ressignificação da vivência da
violência; afim de fomentar a inserção no mercado de trabalho, a OSC, em parceria com voluntários
e rede socioassistencial, promove a divulgação de cursos de profissionalização e capacitação;
incentiva-se a escolarização; elabora-se currículos e divulga-se às acolhidas vagas de emprego
existentes no Município.
A Equipe Técnica promove atividades que visem a participação cidadã, onde as usuárias são
informadas e orientadas quanto aos seus direitos civis, sociais e políticos, como conhecimento das
leis, emissão de documentos e acesso a benefícios.Facilitando a organização de atividades da
vida diária e o desenvolvimento do autocuidado, as acolhidas são incentivadas e orientadas para
responsabilizar-se, dentro de suas possibilidades, pelo cuidado e logística de sua família. Ainda
dentro dessa premissa, as mulheres acolhidas são envolvidas na organização e limpeza dos
ambientes privados e coletivos do abrigo.
Quanto ao desenvolvimento da autonomia familiar, a equipe institucional e técnica, constantemente
incentiva e orienta a abrigada teoricamente e por modelagem quanto aos cuidados de higiene e
segurança e quanto a utilização de técnicas pautadas na disciplina positiva para o cuidado de seus
filhos e/ou dependentes.A promoção da inserção social inclui a organização de atividades que
fomentem o convívio comunitário, como passeios, palestras, grupos e oficinas e é ofertado a todas,
porém, quanto às saídas externas, quando a segurança de alguma abrigada/família poder estar
comprometida, é orientado/planejado que estes não participem da saída, ocasião esta, em que
serão organizadas atividades alternativas na Casa. Essas atividades são planejadas dentro das
necessidades, potencialidades e interesses dos acolhidos e podem ser oportunizadas em parceria
com a rede ou favorecida por voluntários.
3.5.6- PERÍODO DE PERMANCÊNCIA NA INSTITUIÇÃO
A permanência neste equipamento tem previsão de até 90 dias, podendo ser estendido por até
mais275 dias, mediante análise pela Equipe Técnica, Coordenação e Direção do Equipamento.
3.5.7- DESLIGAMENTO
A OSC trabalha no sentido de o/os Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento tenham seus
objetivos efetivados, mediante o maior número possível de objetivos alcançados, é iniciada a
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preparação para o desligamento. A preparação para o desligamento prevê ações concretas, tais
como: inserção no mercado de trabalho, efetiva garantia de direitos aos seus dependentes e
existência de vínculos de apoio permitem que ocorra um desligamento seguro. Quanto à
formalização, é realizada preferencialmente pela Equipe Técnica, em horário útil, mediante a
assinatura do termo de desligamento, que expressa o interesse da acolhida de desligar-se do
serviço. Solicita-se o endereço de destino dos usuários. Mediante o desligamento, o Centro de
Referência Especializado de Assistência Social- CREAS será comunicado e o indivíduo/família
serão referenciados ao CREAS do município de destino. Nos casos que envolvam crianças e
adolescentes, o Conselho Tutelar também será notificado.
3.5– RECURSOS HUMANOS

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
CARGO

QUANTI
DADE

Coordenadora

1

Assistente
Social

PERFIL/QU
ALIFICAÇÃ
O
Superior
Completo
(graduada
em História)
Serviço
Social com
Registro

1

Psicologia
com
registro
Psicóloga

Cuidador

1

5

Médio com
qualificação
na área

ATRIBUIÇÕES

Gerenciar a folha de pagamento e recursos;
facilitar treinamento e gestão de funcionários;
articulação com parceiros e voluntários.
Acolhimento; escuta qualificada; avaliação
psicossocial; elaboração do PIA;
encaminhamentos e articulação com a rede
municipal de serviços; facilitação de grupos e
trabalho e terapêuticos; elaboração de
documentos, relatórios e planos de trabalho;
busca ativa de voluntários; representação em
conselhos e reuniões da rede; visitas
técnicas.
Acolhimento; escuta qualificada; avaliação
psicossocial; elaboração do PIA;
encaminhamentos e articulação com a rede
municipal de serviços; facilitação de grupos e
trabalho e terapêuticos; elaboração de
documentos, relatórios e planos de trabalho;
busca ativa de voluntários; representação em
conselhos e reuniões da rede; visitas
técnicas.
Instrução e gerenciamento das rotinas
institucionais promovendo experiências de
acolhimento saudáveis.

TRABALHA
NA OSC
SIM/NAO
SIM

SIM

SIM

SIM
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Auxiliar de
cuidador

4

Motorista

1

Cozinheira

1

Serviços
Gerais

1

Médio com
qualificação
na área
Médio
completo e
experiência
na função

Médio
incompleto
e
experiência
na função
Fundament
al completo
e
experiência
na função

Instrução e gerenciamento das rotinas
institucionais promovendo experiências de
acolhimento saudáveis.
Atende as necessidades de mobilidade
urbana dos acolhidos. Entrega e retirada de
documentos e doações, conduz a equipe
para compromissos relacionados aos
interesses da instituição;mediante avaliação
das necessidades.
Gerencia
alimentos,auxilia
cozinha.

na

estoque,prepara
organização da

Executar serviços gerais de limpeza e
conservação das instalações. Movimentar
produtos, limpar, organizar e conservar o
ambiente de trabalho.

SIM

SIM

cedida

A contratar

OUTRAS ESPECIFICIDADES QUANTO A CONTRATAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
CARGO

Nº DE HORAS/MÊS
DEDICADAS AO
PROJETO

REMUNERAÇÃO

ENCARGOS

Coodenadora
Assistente Social
Psicóloga
Cuidador
Cuidador

40h semanal
30h semanal
30h semanal
12/36 semanal
12/36 semanal

R$ 722,58 mensal
R$ 999,51 mensal
R$ 999,51 mensal
R$ 656,70 mensal
R$ 807,14 mensal

Auxiliar de
cuidador
Auxiliar de
cuidador
Serviços Gerais
Cozinheira
Motorista

12/36 semanal

R$ 2.300,00
R$ 2.450,00
R$ 2.450,00
R$ 1.650,00
R$ 1.650,00 + R$
378,00 ad. noturno
R$ 1.605,44

NATUREZA
DA
CONTRATA
ÇÃO
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT

R$ 638,97 mensal

CLT

R$ 1.605,44 + R$
337,14 ad. noturno
R$ 1.200,00
cedida
R$ 1.300,00

R$ 773,15 mensal

CLT

R$ 477,60 mensal
R$ 517,40 mensal

CLT
CLT
CLT

12/36 semanal
40h semanal
cedida
25h semanal

FUNCIONÁRIO

CARGO

Aimê Naidon Chaves

Coordenadora

Graziela Ecco

Assistente Social

Roberta Rocha Raimundo

Psicóloga
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Bruna Almeida

Cuidadora

Franciele Mazzarello Rodrigues

Cuidadora

Isadora da Silva Souza

Cuidadora

Pâmela Ritiele dos Santos

Cuidadora

Rozelaine Barcelos Ourique Porto

Cuidadora

Laiz dos Santos Silva

Auxiliar de Cuidadora

Ledair Alves Martins

Auxiliar de Cuidadora

Michele Kuster Heubel

Auxiliar de Cuidadora

Sandra Regina Goettems

Auxiliar de Cuidadora

Zenaide Regina Rocha

Cozinheira cedida

Néviton de Oliveira Souza Jr

Motorista

A contratar

Serviços Gerais

3.7 – AÇÕES/META3.7 - METAS/ETAPAS/INDICADORES
METAS

AÇÃO

1.1 Fornecer
atendimento
técnico com
psicólogo e
assistente
social.

ETAPAS

INDICADORES

1.1.1 Acolhimento e escuta
qualificada
visando
o
levantamento de demanda e
encaminhamentos pertinentes.

1.1.1 Cópia de encaminhamentos
arquivados em prontuários que
poderão
ser
apresentamos
mediante solicitação via ofício.
Cópia de planilha de atendimento
individual arquivada–100% do
quantitativo será indicado em
relatório mensal, enviado ao setor
vigilância socioassistencial.

1.1.2
Preparação
desligamento.

o

1.1.2 Cópia da planilha de
atendimento individual arquivada
–100% do quantitativo será
indicado em relatório mensal,
enviado ao setor vigilância
socioassistencial.

1.1.3 Desligamento e notificação
para CREAS e Conselho Tutelar.

1.1.3 Cópia do ofício enviado via email para os órgãos pertinentes
arquivados em prontuário, sendo
que 100% deste quantitativo será
indicado em relatório mensal,
enviado ao setor vigilância
socioassistencial.

1.2.1 Atendimento inicial.

1.2.1 Planilha de atendimento
individual arquivada–100% do
quantitativo será indicado em

para

1.
Recursos
Humanos
1.2 Elaboração
do Plano
Individual de
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Atendimento
(PIA);

1.3 Acesso à
Educação,profiss
ionalização e
capacitação;

1.4 Contribuir
para o acesso à
documentação
civil e benefícios;

relatório mensal, enviado ao setor
vigilância socioassistencial.
1.2.2 Articulação com a rede
municipal e rede de apoio,
considerando reuniões, ligações
e ofícios.

1.2.2 Cópia do Relatório de
Intervenção Técnica arquivado –
ações detalhadas em relatório
mensal,
enviado
ao
setor
vigilância socioassistencial.

1.2.3 Construção conjunta do PIA
durante atendimento individual.

1.2.3 Planilha de atendimento
individual arquivada – 100% do
quantitativo será indicado em
relatório mensal, enviado ao setor
vigilância socioassistencial

1.3.1
Levantamento
de
interesses das acolhidas durante
assembléia.

1.3.1 Ata de assembléia arquivada
- ação quantificada em relatório
mensal que será enviado ao setor
vigilância socioassistencial.

1.3.2 Busca ativa de voluntários e
parceiros.

1.3.2 Ofícios e termos
voluntariado arquivados.

1.3.3 Oferta de oficinas e cursos
de
capacitação
e
profissionalização.

1.3.3 Cópia de fotos, certificados
e/ou lista de presença arquivados.
Fotos na Prestação de contas.

1.4.1
Levantamento
necessidades
durante
atendimento individual.

1.4.1 Planilha de atendimento
individual arquivada – 100% do
quantitativo será indicado em
relatório mensal, enviado ao setor
vigilância socioassistencial.

de
o

1.4.2 Cópia de encaminhamentos
arquivados
em
prontuário
podendo ser disponibilizados
mediante solicitação via ofício.
Relatório de Intervenção Técnica
quantificado e descrevendo os
encaminhamentosações
detalhadas em relatório mensal,
enviado ao setor vigilância
socioassistencial.

1.4.2Encaminhamentos.

1.
Recursos
Humanos

1.5 Instruir
quanto aos

de

1.5.1
Levantamento
necessidades.

de

1.5.1 Cópia de planilha de
atendimento individual arquivada
– 100% do quantitativo será
indicado em relatório mensal,
enviado ao setor vigilância
socioassistencial.

1.5.2 Encaminhamento
advogados parceiros.

para

1.5.2
Descrição
do
encaminhamento no Relatório
mensal que é encaminhado ao
Setor
de
vigilância
socioassistencial.

direitos,deveres
e outras
questões
jurídicas
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1.6 Realizar
reuniões;

1.7. Promoção
de convivência
familiar e
comunitária;

1.8 Articulação
com a rede
municipal de
serviços

1.9 Produzir
dados para o
sistema de
vigilância
socioassistencial

2.1 Acolher e
proteger
mulheres de

1.6.1 Elaboração de ata, recursos
e estratégias.

1.6.1Cópia de ata arquivada - ação
quantificada em relatório mensal
que será enviado ao setor
vigilância socioassistencial.

1.6.2 Realizar reuniões.

1.6.2 Lista de presença arquivada.
Fotos enviadas na prestação de
contas.

1.7.1
Levantamento
de
interesses durante assembléia.

1.7.1 Ata de assembléia arquivada
- ação quantificada em relatório
mensal que será enviado ao setor
vigilância socioassistencial.

1.7.2 Busca ativa, agendamento
e levantamento de recursos para
facilitação
de
encontros,
asseios,atividades culturais e/ou
palestras.

1.7.2Cópia
do
relatório
de
intervenção técnica arquivado ações detalhadas em relatório
mensal,
enviado
ao
setor
vigilância socioassistencial.

1.7.3 Disponibilizar funcionário
para favorecer a atividade
quando necessário.

1.7.3 Fotos da atividade enviadas
na Prestação de contas. Lista de
presença arquivada.

1.8.1
Levantamento
necessidades.

de

1.8.1 Cópia de planilha de
atendimento individual – 100% do
quantitativo será indicado em
relatório mensal, enviado ao setor
vigilância socioassistencial.

1.8.2 Encaminhamento para a
rede.

1.8.2 Quantificação e descrição
dos encaminhamentos realizados
no Relatório mensal encaminhado
ao
Setor
de
vigilância
socioassistencial

1.9.1 Preenchimento da Relação
de
Acolhidos
atualizada,
constando nome e idade da
usuária e seus dependentes,
fonte de encaminhamento, data e
contexto do desligamento, e
endereço pós desligamento.

1.9.1 Relação de Acolhidos
Atualizada
será
enviada
semanalmente via e-mail para
Secretaria
de
Assistência
Social;CREAS e gestor da alta
complexidade.

9.2 A fim de identificar situações
de violência, suas causas e
realizar planejamento estratégico
de ações serão organizadas
reuniões com representantes
CREAS e alta complexidade,
incluindo
preferencialmente
representantes
CRAS
de
referência da acolhida.

1.9.2 Cópia do cronograma de
reunião anual a ser estipulado no
encontro do mês de janeiro.

2.1.1. Articulação com guarda
municipal a fim de garantir
vigilância diurna e noturna;

2.1.1 Cópia do ofício de solicitação
para a Rede Catarina e guarda
municipal arquivado.
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2. Aluguel

3. Insumos
Alimentação/
Higiene/Limp
eza

18 a 59 anos
e de seus
filhos de até
17 anos e/ou
dependentes

3.1 Oferta de
6 refeições
diárias

2.1.2 Serviço de segurança
proporcionado pela empresa
Orsegups(sistema
de
monitoramento de câmera em
central remota).

2.1.2. Cópia do contrato a ser
apresentada na primeira prestação
de contas celebrada pela parceria.

2.1.3. Manter o sigilo quanto à
identidade das usuárias e o local
preservados.

2.1.3. Sensibilizar funcionárias e
abrigadas, quanto a importância
da preservação do sigilo explicita
em Regimento Interno, Termos de
Compromisso e reforçada em
treinamentos
e
assembléias.
Outras ações serão registradas
em ata e arquivadas.

3.1.1
Levantamento
necessidades especiais

de

3.1.1 Apresentação de Nota Fiscal
e pagamento.

de

3.2.1 Apresentação de Nota Fiscal
e pagamento.

3.1.2 Compra dos alimentos
3.1.3 Preparo dos alimentos

3.2 Distribuição
diária de
produtos para
higiene pessoal
e limpeza

3.2.1
Levantamentos
necessidades especiais

4.1 Despesas
com Energia
Elétrica

4.1.1 Contratação do serviço

4.1.1 Apresentação de Conta
emitida
pelo
fornecedor
e
pagamento

4.2 Despesas
com água e
esgoto

4.2.1Contratação do serviço

4.2.1 Apresentação de Conta
emitida
pelo
fornecedor
e
pagamento

4.3 Despesas
com telefone e
Internet

4.3.1 Contratação do serviço

4.3.1 Apresentação de Conta
emitida
pelo
fornecedor
e
pagamento

4.4 Despesas
com gás GLP

4.4.1 Contratação do serviço

4.4.1 Apresentação de Conta
emitida
pelo
fornecedor
e
pagamento

5. Serviço
Terceirizado
Locação de
Carro

5. Locação do
carro.

5.1.1 Contratação do serviço

5.1.1 Apresentação de Conta
emitida
pelo
fornecedor
e
pagamento

6. Serviço de
Segurança

6.1 Instalação de
câmeras de
monitoramento e
alarme.

4. Insumos
Água/Luz/Te
lefone/Intern
et/Gás

3.2.2 Compra dos produtos
3.2.3 Distribuição dos produtos
conforme necessidades

5.2.1 Transporte realizado pelo
motorista aos acolhidos, em suas
necessidades, e à Equipe, no que
tange os objetivos do Serviço
6.1.1.
Funcionamento
das
câmeras de monitoramento e
alarme para garantir a segurança
dos acolhidos.

6.1.1 Apresentação de Conta
emitida
pelo
fornecedor
e
pagamento
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7. Encargos
Sociais

Pagamento dos
encargos sociais
dos funcionários

Garantia dos direitos trabalhistas

Garantia dos direitos trabalhistas

3.8– RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS/ IMPACTOSPREVISTOS
METAS

AÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS

IMPACTO SOCIAL

Realizar atendimento inicial de
todas as mulheres acolhidas;

- Contribuir para a
prevenção
do
agravamento
de
situações
de
negligência, violência,
violação de direitos e
ruptura de vínculos;

- Atendimento individual permanente com
profissional psicólogo e assistente social
para todas as mulheres acolhidas. A
periodicidade dos atendimentos pode ser
superior ao estipulado pela meta, conforme
a demanda;

1.
Recursos
Humanos

1.1.Fornecer
atendimento
técnico com
psicólogo e
assistente social

-Atendimento em grupo quinzenal para as
crianças e adolescentes acolhidos;

Auxiliar
na
construção de novos
projetos de vida;

-Atendimento em grupo quinzenal para
mães acolhidas;
-Registro em prontuário;
-Protocolos;
- Acompanhamento e monitoramento dos
encaminhamentos realizados conforme
demanda;
-Informação, comunicação e defesa de
direitos; Mobilização da família extensa e
ampliada conforme demanda;
-Mobilização da família extensa e ampliada;
-Trabalho
demanda;

interdisciplinar

conforme

-Diagnóstico
demanda;

socioeconômico

conforme

- Elaboração de Avaliação psicossocial para
todas as mulheres que permanecerem no
abrigo por tempo superior a trinta (30) dias;
- Elaboração de Estudo Social e Relatório
situacional mediante solicitação via ofício a
ser entregue com o prazo de até 05 dias
úteis.
1.2.
Elaboração do
Plano
Individual de
Atendimento
(PIA);

-Elaboração de PIA de 100% das mulheres
que permanecerem abrigadas por tempo
superior a 30 dias.

- Empoderamento;
Superação
da
situação de violência e
vulnerabilidade;
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-Proteção familiar e
individual e inclusão
em serviços, com
acesso
a
oportunidades.

- Matricular todas as crianças e
adolescentes em idade escolar, salvo nos
casos em que a família tem previsão de ser
acolhida por rede de apoio em outros
municípios em no máximo 15 (quinze) dias;
1.
Recursos
Humanos

1.3 Acesso à
Educação,Prof
issionalização
capacitação;

-Realizar a inscrição na Fila única de
crianças de até seis (06) anos mediante
solicitação da mãe;
-Auxiliar na solicitação de histórico escolar
de
acolhidas
que
desejarem
dar
continuidade aos seus estudos;
-Promover workshops, cursos e oficina
visando à profissionalização e capacitação.

-Possibilitar
a
segurança
e
estimulação
adequada
para
crianças de até quatro
(06) anos cujas mães
estejam inseridas em
atividades
laborais
e/ou educacionais;
-Garantir o direito a
educação
para
crianças em idade
escolar;
- Reduzir índices de
evasão
escolar
promovendo o acesso
ao
Ensino
Fundamental e Médio,
destinada às pessoas
que
não
tiveram
acesso à eescola na
idade convencional;
-Favorecer a inserção
no
mercado
de
trabalho.

-Solicitação de documentos de certidão de
nascimento; carteira de trabalho; certidão
de casamento; RG; CPF; PIS; carteira de
vacinação; cartão do SUS; entre outros;
1.4
Contrib
uir para o
acesso à
documentação
civil e
benefícios

-Agendamento para realização do Cadastro
Único (instrumento para acesso à
Programas de transferência de renda e
outros do Governo Federal), Auxilio
Reclusão, Salário Maternidade e outros
benefícios;
- Fornecimento de declaração de residência
a 100% das usuárias/famílias que
necessitarem;

-Acesso à cidadania, a
Programas
de
transferência
de
renda, inclusão social
e
diminuição
da
vulnerabilidade social.

- Atendimento estendido para até 13
pessoas
(mulheres,
crianças
e/ou
adolescentes) de acordo com a demanda.
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1.5 Instruir
quanto aos
direitos,
deveres e
outras
questões
jurídicas.

- Encaminhamento para solicitação de
guarda, ação de alimentos, divórcio dentre
outras ações conforme demanda;
- Atendimento estendido para até 13
pessoas
(mulheres,
crianças
e/ou
adolescentes) de acordo com a demanda.

-Garantia de direitos,
acesso à cidadania e
diminuição
da
vulnerabilidade social.

- Organizar reuniões
mensais de
capacitação da Equipe Institucional com a
presença de pelo menos 80% da equipe;

1.6 Favorecer
reuniões.

Favorecer
reuniões
quinzenais
compulsórias (Assembléias) com as
mulheres acolhidas, sendo necessário a
justificativa de falta por motivo de
saúde,educacional, laboral ou jurídico;

- Acesso à cidadania e
construção de regras
de
gestão
de
convivência de forma
participativa
e
coletiva.

- Estudos de caso para 100% dos
acolhidos que permaneceram no abrigo em
tempo superior a 15 dias.

1. Recursos
Humanos
1.7 Promoção
de convivência
familiar e
comunitária.

- Inclusão social;
- Participação de pelo menos 50% dos
abrigados em atividades como passeios,
palestras, grupos e oficinas.
- Manter contato com a rede municipal de
serviços solicitando informações da
acolhida e seus dependentes a fim de
conhecer seu histórico individual e familiar
visando encaminhamentos e a construção
de novo projeto de vida;

1.8
Articula
ção com a
rede municipal
de serviços

- Envio de encaminhamentos conforme
necessidades levantadas;
-Representar o abrigo em reuniões
organizadas pela rede e conselhos
municipais, apresentando pelo menos 60%
de presença;
- Comparecer em 100% das reuniões
organizadas com representantes do
CREAS e alta complexidade incluindo
preferencialmente representantes CRAS de
referência da acolhida.

Restabelecer
o
fortalecer
vínculos
familiares
e
comunitários.

Maximizar
o
aproveitamento
de
recursos e evitar o
desgaste emocional
para
a
acolhida,evitando
ações repetitivas e
primado
pela
integralidade
na
atenção aos usuários.

1. Recursos
Humanos
1.9 Produzir
dados para o
sistema de

- Comparecer em reuniões conforme
cronograma anual a ser estipulado no
encontro do mês de janeiro.
Com
representantes do CREAS e alta

- Adequação entre as
necessidades
da
população e a oferta de
serviços.
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vigilância
socioassistenc
ial.

complexidade, incluindo preferencialmente
representantes CRAS de referência da
acolhida;
-Enviar relatório qualitativo e/ou quantitativo
dentro de 5 dias úteis mediante solicitação
via ofício.
- Contribuir para a
redução das violações
de
direitos,
seus
agravamentos
ou
reincidência;

2.
Aluguel

3.
Insumos
Alimentaç
ao/higiene
e limpeza

2.1 Acolher e
Proteger
mulheres de
18 a 59 anos e
de seus filhos
de até 18 anos
e/ou
dependentes.

- Acolhimento de até 13 pessoas dentre elas
mulheres de 18 a 59 anos e de seus filhos
de até 17 anos incompletos e/ou
dependentes.

- Rompimento do ciclo
da
violência
doméstica e familiar;
- Garantir a proteção
integral
de forma
individualizada
e
extensiva
aos
usuários com vínculos
de parentesco na
mesma unidade de
acolhimento.

3.1 Oferta de
6 refeições
diárias.
3.2
Fornecimento
de produtos
para higiene
pessoal e
limpeza.

- Contribuir para a
redução da presença
de
pessoas
em
situação de rua e de
abandono;

- Compras itens de alimentação, higiene e
limpeza

- Contribuir para a
prevenção
do
agravamento
de
situações e violência e
violação de direitos e
ruptura de vínculos.

4.1 Despesas
com Energia
Elétrica.
4. Insumos
Água/Luz/Te
lefone/Intern
et/Gás

4.2 Despesas
com água e
esgoto.
4.3 Despesas
com Telefone
e Internet.

- Possibilitar condições de acolhimento,
trabalho técnico essencial ao serviço e
trabalho administrativo.

- Contribuir para a
prevenção
do
agravamento
de
situações
de
negligência, violência,
violação de direitos e
ruptura de vínculos.

4.4 Despesas
com gás GLP.
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5.
Serviço
Terceiriz
ado
Locação
de Carro

5. Locação do
carro e
condução pelo
motorista.

- Possibilitar
acolhidos,

mobilidade

urbana

aos

- Possibilitar transporte à Equipe, no que
engloba os objetivos do Serviço.
- Melhor acesso à doações/compras que
envolvem os objetivos do Serviço.

- Indivíduos e famílias
com
mobilidade
urbana assegurada e
efetiva - a qual é
imprescindível
para
acesso a direitos, à
rede de atendimento e
outras necessidades.
- Garantia de que a
equipe
técnica
participe de reuniões,
espaços de controle
social e outros...
- Garantia de que a
equipe
operacional
participe de atividades
que englobam os
objetivos do Serviço.
- Garantia do usufruto,
pelos
usuários,
de
doações, compras...

6.
Serviços
de
Seguran
ça

6.1 Instalação
de câmeras de
monitorament
o e alarme e
funcionamento
dos
equipamentos.

7.
Encargo
s
Sociais

Pagamento
dos encargos
sociais dos
funcionários

- Garantir a segurança dos acolhidos e
funcionários.

Garantia dos direitos trabalhistas

- Indivíduos e famílias
protegidos.
Funcionários
protegidos.

Garantia dos
trabalhistas

direitos
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4. -OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES
O Projeto será desenvolvido exclusivamente pela OSC Casa das Anas – Vidas Recicladas, porém, sua metodologia prevê
o trabalho em Rede.
5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
REPASSE

META 1
Recursos
Humanos/Folha
de Pagamento

META 2
Aluguel

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
SOMA

R$ 20.275,67
R$ 20.275,67
R$ 20.275,67
R$ 21.196,11
R$ 18.959,21
R$ 18.959,21
R$ 28.438,82
R$ 18.959,21
R$ 18.959,21
R$ 18.959,21
R$ 28.438,82
R$ 51.618,00
R$ 285.314,81

R$ 5.775,00
R$ 5.775,00
R$ 5.775,00
R$ 5.775,00
R$ 5.775,00
R$ 5.775,00
R$ 5.775,00
R$ 5.775,00
R$ 5.775,00
R$ 5.775,00
R$ 5.775,00
R$ 5.775,00
R$ 69.300,00

META 3
Insumos
Alimentação
/Higiene/Lim
peza
R$ 2.452,00
R$ 2.452,00
R$ 2.452,00
R$ 2.452,00
R$ 2.452,00
R$ 2.452,00
R$ 2.452,00
R$ 2.452,00
R$ 2.452,00
R$ 2.452,00
R$ 2.452,00
R$ 2.452,00
R$ 29.424,00

META 4
Insumos
Água/Luz/Te
lefone/Intern
et/Gás
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 18.000,00

META 5
Serviço
Terceirizado
Locação de
Carro
R$ 2.050,20
R$ 2.050,20
R$ 2.050,20
R$ 2.050,20
R$ 2.050,20
R$ 2.050,20
R$ 2.050,20
R$ 2.050,20
R$ 2.050,20
R$ 2.050,20
R$ 2.050,20
R$ 2.050,20
R$ 24.602,40

META 6
Serviços
de
Segurança

META 7
Encargos
Sociais

TOTAL

R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 6.000,00

R$ 10.332,21
R$ 10.332,21
R$ 10.332,21
R$ 10.924,45
R$ 9.693,25
R$ 9.693,25
R$ 14.539,87
R$ 9.693,25
R$ 9.693,25
R$ 9.693,25
R$ 14.539,87
R$ 25.091,72
R$ 144.558,50

R$ 42.885,08
R$ 42.885,08
R$ 42.885,08
R$ 44.397,76
R$ 40.929,66
R$ 40.929,66
R$ 55.255,89
R$ 40.929,66
R$ 40.929,66
R$ 40.929,66
R$ 55.255,89
R$ 88.986,92
R$ 577.200,00
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5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
INDICADOR FÍSICO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
META/ETAPA ITEM
(DESPESAS)
1
1
CUIDADOR (dia)
1
1
CUIDADOR (noite)
1
1
AUXILIAR DE CUIDADORA (dia)
1
1
AUXILIAR DE CUIDADORA (noite)
1
1
COORDENADOR
1
1
ASSISTENTE SOCIAL
1
1
PSICÓLOGA
1
1
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS
1
1
MOTORISTA
1
1
COZINHEIRA cedida pela instituição
Insumos
3
1
Alimentação/Higiene/ Limpeza
Insumos
4
1
ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET/GÁS
5
1
Serviço Terceirizado Locação de automóvel
6
1
Serviços de Segurança

UNIDADE DE MEDIDA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ESTIMATIVA DE CUSTO
VALOR
VALOR
QUANTIDADE UNITÁRIO
TOTAL
3
R$ 1.650,00
R$ 4.950,00
2
R$ 2.028,00
R$ 4.056,00
2
R$ 1.605,44
R$ 3.210,88
2
R$ 1.942,58
R$ 3.885,16
1
R$ 2.300,00
R$ 2.300,00
1
R$ 2.450,00
R$ 2.450,00
1
R$ 2.450,00
R$ 2.450,00
1
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
1
R$ 1.300,00
R$ 1.300,00
1
-

Kg/L

X

R$ 2.452,00

R$ 2.452,00

X
X
X

X
X
X

R$ 1500,00
R$ 2.050,20
R$ 500,00

R$ 1.500,00
R$ 2.050,20
R$ 500,00
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Anexo I
Modelo de cardápio2
Segunda-feira
Café da Pão caseiro, café,
manhã leite, nescau,
margarina.

Terça-feira
Pão francês,
mortadela,
margarina,
chimia, café,
leite

Quarta-feira
Café, leite, pão
caseiro,
rosquinha,
margarina,
chimia e nescau

Lanche

Fruta

Fruta

Almoço

Arroz, feijão,
carne de panela,
macarrão, salada
e suco.

Vitamina de
mamão
Arroz, feijão,
frango com
ervilha, batata
doce, salada e
suco

Bolo de
chocolate, pão
caseiro, café,
leite

Café da Café, leite e bolo
tarde
de laranja

2Há

Quinta-feira
Pão caseiro e
pão de
sanduíche,
mortadela,
margarina,
chimia, café,
leite.
Suco e biscoito

Sexta-feira
Pão francês,
mortadela,
margarina,
chimia, café, leite
e nescau.

Sábado
Pão caseiro,
margarina,
chimia, café,
leite e
rosquinha.

Domingo
Pão,
margarina,
chimia, café
com leite,
nescau e bolo
de coco.

Fruta

Suco

Fruta

Arroz, feijão,
purê de batata,
strogonoff,
salada.

Arroz, feijão,
polenta, bife de
frango
empanado,
salada.

Arroz, lentilha,
carne de
panela, batata
frita, strogonoff,
salada,
legumes.

Arroz, feijão,
polenta frita,
carne assada,
maionese,
salada.

Café, leite, chá,
bolo de
cenoura, pão
caseiro,
margarina e
chimia.

Pão caseiro,
mortadela,
margarina,
chimia, café,
leite e biscoito
caseiro.

Arroz, feijão,bife
acebolado,
macarrão com
calabresa,
repolho refogado
com bacon,
salada.
Pão caseiro,
café, leite,
cachorro quente,
margarina, chimia
e bolo de laranja

Suco, pão
caseiro,
margarina,
chimia e bolo
de chocolate.

Pão caseiro,
margarina,
vitamina de
banana e café
com leite.

alterações semanais para proporcionar diversidade nas refeições servidas.
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Jantar

Arroz, feijão,
carne de panela,
macarrão, salada
e suco

Arroz, feijão,
frango com
ervilha, batata
doce, salada e
suco

Arroz, feijão,
purê de batata,
strogonoff,
salada.

Arroz, feijão,
polenta, bife de
frango
empanado,
salada.

Ceia

biscoito

Pipoca e suco

Fruta

Pipoca doce
com suco

Arroz, feijão,bife
acebolado,
macarrão com
calabresa,
repolho refogado
com bacon,
salada.
Biscoito doce

Arroz, lentilha,
carne de
panela, batata
frita, strogonoff,
salada, legume
cozinha.

Arroz, feijão,
polenta frita,
carne assada,
maionese,
salada.

Fruta

Pipoca e suco.
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6- PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
Empregados do Quadro de Pessoal atuando diretamente na execução do objeto
Salário
Bruto
Máximo
Carga
individual
Quantidade
horária
(incluindo
semanal
adicional
noturno, se
houver)

Cargo

Quantidade
de horas a
serem
trabalhadas
na
execução
do objeto
por semana

Salário
Suporta
% de
do
Dedicação
pelo
ao termo
termo
de
de
colaboraçã
colab
o
oraçã
o

Remuneração
Bruta máxima
(incluindo
adicional
noturno)

CUIDADORA(dia)

3

R$ 1.650,00 12/36

12/36

100%

R$ 4.950,00

CUIDADORA (noite)

2

R$ 2.028,00 12/36

12/36

100%

R$ 4.056,00

AUXIILIAR DE
CUIDADORA (dia)

2

R$ 1.605,44 12/36

12/36

100%

R$ 3.210,80 até
30/04, após será R$
1.605,44 conforme
nota explicativa.

AUXIILIAR DE
CUIDADORA (noite)

2

R$ 1.942,58 12/36

12/36

100%

R$ 3.885,16

COORDENADOR

1

R$ 2.300,00

40h

40h

100%

R$ 2.300,00

ASSISTENTE SOCIAL

1

R$ 2.450,00

30h

30h

100%

R$ 2.450,00

PSICÓLOGA

1

R$ 2.450,00

30h

30h

100%

R$ 2.450,00

AUXILIAR SERVIÇOS
GERAIS

1

R$ 1.200,00

40h

40h

100%

R$ 1.200,00

MOTORISTA

1

R$ 1.300,00

25h

25h

100%

R$ 1.300,00

COZINHEIRA (Cedida pela
instituição)

-

-

-

-

-

TOTAL

14 até 30/04
conforme nota
explicativa

1/12 do 1/3 de
férias provisionado

R$ 9.320,33

PIS (1%)*

-

R$ 25.801,96 até
30/04. Após esta data
R$ 24.196,52

R$ 253,97

FGTS (8%)*

R$ 2.031,73

INSS Patronal
(36,80%)**

R$ 5.536,46

IRRF(7,50%)*

ISENTO

Rescisão Contratual
Provisionada (xx%)
(encargos rescisão)

R$
25.091,43

Vale Transporte

R$

Auxílio Transporte

R$

NOTA EXPLICATIVA:
*O 13º será pago em duas parcelas, sendo que a primeira será em Julho e a segunda em Novembro.
*Uma das cuidadoras estará de licença maternidade de 01/01/2020 até 30/04/2020, e durante este
período uma outra profissional estará trabalhando no lugar desta em licença. Encerrando a licença
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maternidade a cuidadora voltará a trabalhar normalmente e a que ficou em seu lugar terá seu contrato
rescindido.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Empregados do Quadro Pessoal atuando diretamente na execução do objeto
1 DESCRIÇÃO DAS
DESPESAS

2 RECURSO DA
PARCERIA

3
CONTRAPAR
TIDA
X

4 ETAPA/
META

1 FOLHA DE
PAGAMENTO

R$ 285.314,81

2 ALUGUEL

R$ 69.300,00

3 Insumos
Alimentação/Higiene/
Limpeza

R$ 29.424,00

X

3.1

4 Insumos
Energia
elétrica/Água/Telefon
e/ Internet/
Gás(GLP)

R$ 18.000,00

X

4.1

5 Serviço
Terceirizado Locação
de automóvel

R$ 24.602,40

X

5.1

Locação de
automóvel para
transporte dos
acolhidos

Meio de
transporte para
melhor qualidade
de vida dos
acolhidos.

6 Serviços de
Segurança

R$ 6.000,00

X

6.1

Sistema de
câmeras de
monitoramento,
alarme

Segurança dos
acolhidos

7. Encargos Sociais

R$ 144.558,50

X

1.2

FGTS/INSS/PIS/Re
scisão

Garantia dos
direitos trabalhistas

1.1

5
DETALHAMENTO
DAS DESPESAS
Pagamento
funcionário

6 JUSTIFICATIVA

Locação Imóvel

Locação imóvel

Compras itens de
alimentação,
higiene e limpeza

Diminuição de
vulnerabilidade
Social

Pagamento de
Energia
elétrica/água/telefo
ne/Internet/gás
(GLP)

Garantia dos
direitos trabalhistas

Elaboração de
relatórios, ofícios,
apoio a rede;
Preparo dos
alimentos,
articulação com
outros órgãos.
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TOTAL GERAL R$ 577.200,00
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7.-DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal desta organização, declaro, para fins de prova junto ao
Município de Itajaí, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou
situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal,
Federal ou Estadual,que impeça a celebração da parceria, na forma deste Plano de Trabalho.
7.1 – NOTA EXPLICATIVA:
Considerando o melhor aproveitamento dos recursos destinados à execução do objeto do presente edital,
apresentamos as seguintes justificativas:
a) CONTRATAÇÃO DE COZINHEIRA:Em razão de possuir uma excelente infraestrutura e visando
empregar os recursos nas atividades finalísticas do objeto, estamos considerando na elaboração do
quadro de pessoal uma cozinheira que será compartilhada com outro Projeto, ao passo que serão
feitas as refeições em quantidades maiores e destinadas à outro projeto mantido pela instituição e
entregues por meio de marmitas, não havendo, portanto, prejuízo e atendendo a exigência do termo
de referência no tocante ao referido profissional;
b) CONTRATAÇÃO DE SOMENTE 01 AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Com relação à não
contratação de 02 auxiliares de serviços gerais conforme assim preceitua RESOLUÇÃO Nº 09 – 2014
- CNAS, que dentre outras atribuições inerentes à função assim dispõe: I – Cuidador Social, com as
seguintes funções: a) desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária e
instrumentais de autonomia e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e
metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas; f) apoiar e monitorar os cuidados
com a moradia, como organização e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos (grifo
nosso); estando dentro das atribuições das cuidadoras e auxiliares de cuidadoras, estarão às referidas
profissionais contribuindo com o exercício de atividades comuns à auxiliar de serviços gerais,
complementando as funções exercidas pela profissional contratada especificamente para o exercício
de serviços gerais, ou seja, não havendo necessidade de contratação de uma segunda profissional;
c) CARGA HORÁRIA REDUZIDA MOTORISTA: Justificamos ainda que na elaboração do presente plano
de trabalho, em razão da insuficiência de recursos, bem como não fora exigido que tal profissional
possua dedicação exclusiva ao Projeto, estimou-se que a contratação de profissional para exercer a
função de motorista, com carga horária de 25h seria o suficiente para atender a demanda do serviço,
ao tempo em que conforme exposto haverá um melhor aproveitamento dos recursos destinados por
esta municipalidade para a contratação objeto da presente parceira que se pretende celebrar.
Local e Data

Itajaí (SC), 19/12/2019

Nome, assinatura e carimbo do responsável pela organização
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ANEXO II

QUESTIONÁRIO ÀS ACOLHIDAS
1. Tem-se como objetivo avaliar o Serviço prestado;
2. Solicitamos que não identifiquem com nome;
3. Esse questionário ficará aos cuidados apenas da equipe técnica e coordenação.
 SOBRE O ABRIGO
Estrutura física

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Regras

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Escalas

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

 CUIDADORAS
TRATAMENTO (TOM DE VOZ, ATENÇÃO E RESPEITO)
Bruna (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Franciele (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Ledair (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Najla (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Michelle (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Isadora (Noite)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Laiz (Noite)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Rozelaine (Noite)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Sandra (Noite)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Se desejar, comente:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
PRESTATIVA ÀS SOLICITAÇÕES
Bruna (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Franciele (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Ledair (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Najla (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Michelle (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Isadora (Noite)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim
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Laiz (Noite)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Rozelaine (Noite)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Sandra (Noite)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Se desejar, comente:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
PRÓ ATIVA (TEM INICIATIVA)
Bruna (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Franciele (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Ledair (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Najla (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Michelle (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Isadora (Noite)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Laiz (Noite)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Rozelaine (Noite)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Sandra (Noite)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Se desejar, comente:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
RESPEITA AS REGRAS DO ABRIGO
Bruna (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Franciele (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Ledair (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Najla (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Michelle (Dia)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Isadora (Noite)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Laiz (Noite)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Rozelaine (Noite)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Sandra (Noite)

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Se desejar, comente:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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 COZINHEIRA
QUALIDADE DOS ALIMENTOS SERVIDOS
Zenaide

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Se desejar, comente:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
CARDÁPIO (VARIEDADE)
Zenaide

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Se desejar, comente:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
SABOR E TEMPERATURA DOS ALIMENTOS (ALMOÇO)
Zenaide

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Se desejar, comente:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
TOM DE VOZ, ATENÇÃO E RESPEITO
Zenaide

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Se desejar, comente:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________
 EQUIPE TÉCNICA
TRATAMENTO (TOM DE VOZ, ATENÇÃO E RESPEITO)
Graziela

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Roberta

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Se desejar, comente:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ATENDIMENTO (SOLICITAÇÕES, DÚVIDAS)
Graziela

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Roberta

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Se desejar, comente:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ASSEMBLEIA (ASSUNTOS, DISCUSSÕES)
Graziela

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Roberta

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Se desejar, comente:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ENCAMINHAMENTOS (SAÚDE, EDUCAÇÃO, JURÍDICO, OUTROS...)
Graziela

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Roberta

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Razoável ( ) Ruim

Se desejar, comente:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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