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PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO
1.1 Identificação da Entidade
Razão Social: Centro de Recuperação Aliança Cristã
Nome Fantasia: Cerac
CNPJ: 04844168/0001-9
Endereço: Rua do Moinho, 69 – Martins Fontes – Cipó- Embu Guaçu-Sp.
Telefone: 4663-1181
E-mail: cerac@ig.com.br
1.2 Identificação do Representante Legal
Nome: Pedro Aparecido Murça
RG: 16.096.708-9
CPF: 860.102.398-34
Endereço: Rua do Moinho, 69 – Martins Fontes- Cipó- Embu Guaçu- SP.
Telefone: 4663-1181
E-mail: cerac@ig.com.br
Formação Profissional: Terapeuta Holístico.

1.3 Identificação do Responsável Técnico pelo serviço de acolhimento
Nome: Mariza Batista Cavalcante
RG: 18.282.832-3
CPF: 066.611.418-83
Endereço: Benjamin Vaz da Luz, 28 – Embu das Artes – SP.
Telefone: 11 99178-2161
E-mail: Mary-7@uol.com.br
Formação Profissional: Psicóloga
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1.4 Apresentação da Organização
O CERAC - Centro de Recuperação Aliança Cristã foi fundado em 21 de novembro de
2001, pelo então presidente Alberto Souza da Cruz (in memória) e Pedro Aparecido Murça
(ex- dependente químico ), na qual, teve algumas passagens nas casas de recuperação, tendo
se libertado dos vícios através de internação quando tiveram uma ideia de montar esta
entidade para a recuperação de vidas buscando inserir novamente a sociedade.
Esta casa é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, cujo objetivo é recuperar
vidas, trabalhar com os adictos conduzindo a uma ressocialização positiva em nossa
sociedade.
Hoje temos uma capacidade para 30 (trinta) internos, sendo 6 para deficiente físico,
cadeirante ou não. Na qual recebemos todo tipo de pessoas, não há discriminação de cor, raça,
classe social, etnia religiosa, etc.
Motivado pela fé, hoje temos uma equipe de profissionais experientes nesta área, temos
parceria com a Prefeitura Municipal do Município , Fórum Judiciário, participamos do CMAS
e temos apoio do NA e AA e da Secretária de Saúde do Munícipio que acreditam em nossos
trabalhos apesar das nossas dificuldades , temos um quadro de recuperação de 78%. Hoje no
Munícipio somos os únicos com equipe multidisciplinar e com exigências do Marco
regulatório e da Anvisa.
OBJETIVOS GERAIS
Conscientizar o paciente e a família a reinseri-los na sociedade com novos hábitos,
valores, comportamentos, focos e valorização da sua vida para que possam vencer e realizar
seus desejos de forma respeitosa e responsável, ou seja, com hombridade.
As famílias são atendidas no primeiro e terceiro domingo de cada mês na
Comunidade,

4
Rua do Moinho, 69 – Jardim Martins Fontes – Cipó Embu Guaçu- SP
Telefone: (11) 4663-1181 – e-mail: cerag@ig.com.br

OBJETIVOS ESPECIFICOS
⦁ Orientar a população com ações preventivas de forma continuada
⦁ Desestimular o uso das drogas
⦁ Valorização da família
⦁ Promover reinserção familiar, social e ocupacional
⦁ Busca de melhoria da qualidade de vida
⦁ Diminuir o numero de dependentes químicos
⦁ Agregação de novos valores
⦁ Sigilo sobre as condições clinicas e psíquica
⦁ Compreender a espiritualidade
⦁ Manter, atualizar e divulgar um sistema de informação de prevenção sobre o uso das drogas
⦁ Apoiar as equipes interdisciplinar
⦁ Orientação individual para a reintegra-se na sociedade
⦁ Proporcionar orientação na área educativa e integração social.
⦁ Conscientização da doença
⦁ Ensinar e orientar sobre mudanças de atitude e comportamento
⦁ Modelação de comportamento
⦁ Trabalhar o autocontrole
⦁ Abertura para um pós-tratamento.
PUBLICO ALVO DA INSTITUIÇÃO
Atendemos uma população masculina acima de 18 anos até 70 anos que queira ser
internado voluntariamente para iniciar seu tratamento, independente de raça, cor, condição
social, escolaridade, nível social, crença religiosa etc. As famílias são atendidas no Grupo
Terapêutico com ênfase na co-dependência e resgate do vinculo família e orientadas a buscar
apoio nas redes mais próximas à residência.
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CRITERIO ADOTADOS PARA INSERÇÃO DOS USUÁRIOS NA INSTITUIÇÃO
Voluntariamente: O dependente devera aceitar de comum acordo com sua família ao
acolhimento.
Triagem: avaliação do estado em que o dependente chega à comunidade. No caso de
uso de medicamentos farmacológico sendo este psicotrópicos ou não, terá que ter receita e
encaminhamento médico, será esclarecido as normas e regras a serem cumpridas juntamente
com seus familiares, estando ciente e de comum acordo será assinado um contrato por um 03,
06 e 09 meses, para realizar a desintoxicação, conscientização e prevenção de caída.
Capacidade: A capacidade máxima de 30 residentes internos, sendo 6 vagas para
deficiente

alojados

em

quartos

com

camas

baixas,

rampas,

suportes,

laterais.

Os quartos são suítes, possuem guardas –roupas
Fortalecimentos de Vínculos: Além do tratamento dos residentes, atendemos na
instituição toda a família, independente ser familiar do acolhido ou não, como vizinho e as
pessoas da comunidade, com realização de palestras, cursos e orientações individuais nos
finais de semana.
Temas desenvolvidos:


Saúde básica da família



Fortalecimento de vinculo



Higienização geral



Dependência Química



Relacionamento familiar



Orientação Espiritual
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OBS: Atendimentos do grupo Familiar são realizados por profissionais da Psicologia e
Serviço Social.

FASES DE TRATAMENTO:
Primeira Fase - Desintoxicação
O processo de desintoxicação de qualquer substância é difícil. A partir do momento
em que a pessoa começa a depender de uma substância, existe um processo doloroso e
moroso para o dependente psicoativo.
A primeira fase é a mais importante para a desintoxicação é claramente o toxico
dependente aceitar a sua dependência. Depois com a ajuda dos técnicos inicia-se o processo
da conscientização da doença. É quando a reabilitação começa, através da equipe
interdisciplinar.
Segunda Fase - Conscientização - Reabilitação
O processo de reabilitação é individual. Após a sua desintoxicação inicia o tratamento
sendo este responsável pela continuidade de sua conscientização para iniciar a
ressocialização.
Terceira Fase - Prevenção à Recaída
A dependência química é uma doença crônica e fatal se não cuidar. Como tal a recaída
é eminente sem acompanhamento. Por exemplo, a diabetes requer medicação periódica e
acompanhamento médico. Tal como os dependentes necessitam do uso da substância
psicoativas para sentir prazer
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As recaídas podem ser causadas por varias coisas. Por exemplo: Locais frequentados,
companhias, depressão, tristeza, ambiente familiar, contexto emocional.

1.5 Análise Diagnostica do território

Embu Guaçu
Região Metropolitana de São Paulo
Prefeito: Maria Lucia da Silva Marques
Presidente da Câmara: Agildo Bacelar da Silva
Área (Em Km2) -2017
População
Município
155.64
Município
66.470
RG
7.946,96
RG
20.717.505
Estado
175,95
Estado
43.674.533
Densidade Demográfica
Taxa Geométrica
(Habitantes/Km2) - 2017
De Crescimento Anual
Município
427,07
Da População - 2010/2017
RG
2.606,97
(Em % a a.) - 2017
Estado
175,95
Município
0,83
RG
0,75
Grau de Urbanização
Estado
0,83
(Em %) - 2017
Município
97,33
Índice de Envelhecimento
RG
98,89
(Em %) - 2017
Estado
96,37
Município
56,30
RG
65,69
População com Menos
72,47
De 15 Anos (Em%) - 2017 Estado
População com 60 Anos e
Município
21,37
Mais
RG
20,03
(Em %) - 2017
Estado
19,33
Município
12,03
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RG
Razão de Sexos - 2017
Município
98,10 Estado
RG
92,48
Estado
94,80

13,16
10,01

1.6 Mapeamento da rede de serviços utilizada
Nome
Secretária
Saúde

Referência na
organização
da Dra.
Fernanda

NA

Anônimo

AA

Anônimo
Sônia

Telefone

E-mail

11 4664 9150

11 3101 9626

11 3229 3611

11 4661 2437

Secretária
da
Assistência Social

Ações
desenvolvidas
Encaminhamentos
e
atendimento
para os residentes.
Reuniões
quinzenais com os
Residentes
Reuniões
quinzenais com os
Residentes
Reuniões Mensais
Equipe técnica.
Encaminhamento
para cursos e
programas sociais.

Roseli
Conselho
Municipal
assistência
( CMAS)

11 4661 2437

Articulação com a
rede de
atendimento e
formação.

da
Social

Fórum Judicial do Bartira
Munícipio

Reuniões Mensais

11 4661 8130

Auxilio pecuniário
encaminhamento
de residentes em
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situação
vulnerável.
Associação Mundo Domingos
Bem Melhor

UNISA
Universidade
Santo Amaro

11 4337 1318

Formação
de
funcionários
e
doações de bens
duráveis.
Estagiários na área
da
assistência
social.

Prof. Emanuel 11 2141 8555

1.7 Modalidade de acolhimento
Comunidade Terapêutica de Interesse Social
Legalmente Constituída (LC)
Casa de Passagem
República

x

1.8 Público alvo
Adulto Gênero Masculino
Adulto Gênero Feminino

X

1.9 Permite tabaco
Sim
Não

x

1.10
Capacidade total de atendimento (de acordo com o aprovado pela
(Vigilância Sanitária)
Número de vagas
1.11

Quantidade de vagas sugeridas para o Programa Recomeço

Número de vagas
1.12

30

15

Percentual de vagas disponíveis para o Programa Recomeço

Percentual de vagas

50%
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2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Serviço de acolhimento destinado a adultos com transtornos decorrentes do uso e
abuso de substancias psicoativas, com objetivo de subsidiar o processo de reorganização
biopsicossocial em um espaço adequado e de referência, oferecendo suporte para o processo
de recuperação e reinserção social. Atendimento pautado pela convivência entre os pares com
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, atribuindo a construção de um novo
projeto de vida e a conscientização sobre a condição de dependência química e o
desenvolvimento de estratégias para manutenção da abstinência, em trabalho articulado com a
rede de serviços, em especial de saúde e assistência social.
O período máximo de acolhimento do atendido neste serviço é de 180 dias, conforme
o Plano de Atendimento Singular – PAS, podendo ser excepcionalmente prorrogado por até
mais 90 dias, mediante relatório social fundamentado, encaminhado ao Grupo de Gestão
Executiva do Programa Recomeço que deliberará sobre a prorrogação solicitada.

Os profissionais, tem como meta e objetivo esclarecer ao residente o processo da sua
doença e sobre o tratamento, a causa que o leva a desagregação BIO-PSICO-SOCIAL e
ESPIRITUAL, os motivos que leva a perda de controle de sua vida, desorganização
Comportamental-Emocional, levando também a família torna-se co-dependente. Encontrando
na literatura dos 12 passos à filosofia de vida utilizada pelo AA (Alcoólicos Anônimos) e NA
(Narcóticos Anônimos), levam ao paciente buscar ferramentas, para uma nova proposta de
vida, com modificações de atitudes, comportamentos e mudanças de hábitos para que seja
reinserido na sociedade pós-tratamento e no mercado de trabalho. A conscientização é
realizada por Psicólogos, Terapeutas e Monitores com atividades grupais e individuais,
levando-o a refletir e reaprender a trabalhar o seu autocontrole e valorizar sua autoestima. Os
familiares são atendidos no Grupo Terapêutico com ênfase na co-dependência, resgate do
vinculo familiar e orientação nas redes de apoio. Levando a sociedade a se conscientizar que
um dependente químico pode se reinserir novamente no meio social e familiar, construindo
novos laços e vinculo afetivos através de mudança de atitude e comportamentos.
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Serviços oferecidos pela CT.
Recepção do acolhido e avaliação inicial do caso.
Construção de Plano Individual de Atendimento, baseado no Projeto Terapêutico
Individual orientado pelo serviço de saúde e/ou saúde mental de referência.
Orientações e encaminhamentos para a rede de serviços quando necessário.
Orientação para acesso a documentação pessoal.
Busca ativa da família
Atividades para reestabelecimento de vínculos familiares comunitários.
Construção do processo de desligamento do serviço com a conquista da autonomia e
reinserção familiar quando possível.
Atividades de laborterapia com a execução de trabalhos com significados terapêuticos
e/ou execução de tarefas que desenvolvam autonomia, organização e responsabilidades
nas atividades da vida diária e prática, acompanhando os propostos pela Organização
Celebrante e os princípios contidos na Resolução do CONAD 001/2015 – Marco
Regulatório das Comunidades Terapêuticas.
Atividades de conscientização sobre a dependência química que visem despertar no
residente a percepção de hábitos, comportamentos, pensamentos e sentimentos que
comprometem a sua qualidade de vida, proporcionando também o desenvolvimento de
habilidades para o resgate de valores e hábitos saudáveis.
Atividades de espiritualidade, sem discriminação de credo, que promovam a dimensão da
pessoa humana que traduz a busca em alcançar a plenitude da sua relação com o seu bem
estar espiritual na forma como cada um concebe.
Atividades físicas e desportivas que promovam a reabilitação física e o convívio
comunitário.
Assistência psicossocial em atendimentos individuais ou em grupos.
Atividades para reinserção social que promovam a capacitação para atividades
remuneradas e apoiam a conquista da autonomia e do auto sustento.
Construção do processo de desligamento do serviço com encaminhamentos para grupos de
ajuda e serviços de apoio a usuários de substâncias psicoativas.
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3. RECURSOS FÍSICOS
Estrutura física existente
1. Cozinha
2. Refeitório
3. Sala de estar/descanso
4. Setor administrativo com estrutura de escritório, almoxarifado e arquivo
físico e digital das fichas de atendimento
5. Espaço adequado para guarda de medicamentos controlados prescritos
pelo serviço de saúde de referência
6. Sala de reuniões e atendimento coletivo
7. Sala para atendimento individual ou em pequenos grupos
8. Banheiros individuais, com chuveiros e instalações sanitárias
9. Banheiro coletivo (lugares), com chuveiros e instalações sanitárias
10. Dormitórios individuais, com espaço para guarda de pertences individual
11. Dormitórios com até 3 beliches, com espaço para guarda de pertences
individual
12. Dormitórios com mais de 3 beliches, com espaço para guarda de pertences
individual
13. Espaço de descanso para profissionais que trabalham no serviço
14. Lavanderia
15. Despensa
16. Almoxarifado
17. Área para realização de oficinas e atividades laborais
18. Granja
19. Horta
20. Pomar
21. Área externa para prática de atividades físicas e desportivas
22. Área interna para prática de atividades físicas e desportivas
23. Jogos de Mesa

Quantidade
1
1
2
1
1
2
2
7
2
0
6
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

4. RECURSOS HUMANOS
Equipe mínima para Comunidade Terapêutica para até 30 usuários
4.1 Descrição das funções
 1 Psicólogo (Coordenador) – 40h/s
 1 Assistente Social – 30h/s
 2 Conselheiros em Dependência Química – nível médio - 40h/s
 Oficineiros - De acordo com plano de atividades
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Nº

Nome

Formação

C/H
Semanal

Tipo de
Vínculo

1

Mariza B.
Cavalcante

Psicóloga

30

Autônomo
(RPA)

2

Marlon C.
Messias

Superior em
Psicologia.

40

CLT

3

Patrícia Ap.
Lourenço

Assistente
Social

30

CLT

Funções Principais
Responsável Técnica e Psicóloga,
Atendimentos Individual e Grupal,
Videoterapia Atendimento Familiar,
Alcoólicos anônimos, Narcóticos
anônimos, ressocialização ,
manutenção, encaminhamento para
outros equipamentos.
 Coordenador responsável pela
Comunidade. Prestação de contas e
administração em geral. Reuniões
internas e externas atuante no
conselho da Assistência do
Município. Elaboração e avaliação
do Projeto Terapêutico e do
material de apoio.
 Supervisão e elaboração do PAS.
 Realização de reuniões temáticas.
 Atendimento
psicológico
individual e grupal.
 Atendimento familiar.
 Elaboração e avaliação do
Cronograma mensal de atividades.
 Coordenação das atividades de
autocuidado e sociabilidade.
Elaboração
 Fortalecimento de vinculo, Contato
com as famílias, documentos de
internos, marcação de consultas,
parcerias, articulação de rede entre
outros, encaminhamento para
outros equipamentos
ressocialização , manutenção,
prevenção de doenças.
Agendamento e realização de
entrevistas de Triagem e avaliação
de candidatos.
 Providenciamento de documentos
pessoais e benefícios
socioassistenciais para o acolhido e
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Nº

Nome

Formação

C/H
Semanal

Tipo de
Vínculo

Funções Principais
sua família.
Busca ativa familiar.
Encaminhamento para a rede de
saúde.
 Interação com o sistema judicial.
 Atendimento familiar. Elaboração
do PAS.
 Realização de reuniões temáticas
com o grupo de acolhidos.
Elaboração de relatórios e registro em
prontuários.
 Conselheiro, Acompanha os
residentes nas atividades
Contribuição na organização
interna da CT.
 Acompanhamento das atividades
internas e externas do Cronograma.
 Avaliação do cumprimento das
Normas de Moradia e normas
básicas da CT.
 Elaboração da Ficha de Evolução.
 Intervenção com os acolhidos de
forma individual e grupal.
 Organização dos prontuários e
documentos dos acolhidos.
Realização de atividades ligadas à
conscientização sobre a dependência
química.



4

Roberto
Aparecido da
Silva

Monitor

40

CLT

5

Hosana
Ribeiro de
Queiroz

Cozinheira

40

CLT

Cozinhar.


6

Roberto
Kennedy
Queiroz
Moreira

Monitor

40

CLT




Conselheiro, Acompanha os
residentes nas atividades
Contribuição na organização
interna da CT.
Acompanhamento das atividades
internas e externas do Cronograma.
Avaliação do cumprimento das
Normas de Moradia e normas
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Nº

Nome

Formação

C/H
Semanal

Tipo de
Vínculo

Funções Principais
básicas da CT.
Elaboração da Ficha de Evolução.
Intervenção com os acolhidos de
forma individual e grupal.
 Organização dos prontuários e
documentos dos acolhidos.
Realização de atividades ligadas à
conscientização sobre a dependência
química.



5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo Geral
Ofertar serviço de acolhimento social especializado, em regime residencial, para
atendimento de adultos com transtornos decorrentes do uso e abuso de substancias
psicoativas, de caráter protetivo, transitório, VOLUNTÁRIO e GRATUITO, visando uma
melhora significativa na sua qualidade de vida.

5.2 Objetivos específicos
a. Garantir a execução do atendimento dentro das diretrizes do Programa Recomeço:
uma vida sem drogas, estabelecidas pelo Edital SEDS nº 001/2017 e Resolução
SEDS/SES nº 01/2017 e Resolução SEDS nº 08/2017, assim como pela Celebrante,
sendo esta a FEBRACT.
b. Disponibilizar informações para cumprimento de metas através da aferição dos
indicadores sociais pertinentes ao sistema de monitoramento do Programa Recomeço:
uma vida sem drogas, possibilitando a avaliação e mensuração dos resultados e
impactos das atividades desenvolvidas.
c. Garantir a adequada gestão administrativa e a correta aplicação dos recursos
financeiros em sua prestação de contas.
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6. MÉTODO
De acordo com os objetivos estabelecidos acima, a OSC desenvolverá os mesmos da
seguinte forma:
ATIVIDADE
Garantir que o acolhimento e a permanência no serviço ocorram de forma voluntária e
gratuita.
PROCEDIMENTO
Formalizar por escrito o termo de gratuidade.
RESPONSAVEL
Técnico Psicólogos e Assistente Social.
FREQUÊNCIA
Diariamente
ATIVIDADE
Acolher pessoas mediante avaliação prévia da rede de saúde.
PROCEDIMENTO
Verificar no acolhimento o encaminhamento médico, receitas e medicamentos.
RESPONSAVEL
Técnicos Psicólogos e Assistente Social.
FREQUÊNCIA
Diariamente conforme demanda.
ATIVIDADE
Informar os critérios de admissão, permanência e saída, bem como o programa de
Acolhimento Social da entidade, que devem receber a anuência prévia, por escrito, do
acolhido.
PROCEDIMENTO
Preencher instrumental que contemple os critérios com base nos princípios dos Direitos
Humanos apontando junto com o acolhido sua decisão de continuidade ou desligamento do
programa avisando de imediato seus familiares ou responsáveis.
RESPONSAVEL
Todos os profissionais.
FREQUÊNCIA
Diariamente.
ATIVIDADE
Manter atualizados os registros dos acolhidos.
PROCEDIMENTO
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Alimentar prontuários com as atividades desenvolvidas, avanços e recaídas.
Encaminhamentos e atividades externas buscar apontar todos os procedimentos e téctnicas
aplicadas no residente e família.
RESPONSAVEL
Técnicos Psicólogos e Assistente Social.
FREQUÊNCIA
No mínimo semanalmente.

ATIVIDADE
Providenciar o cadastro dos acolhidos no sistema CAD ÚNICO.
PROCEDIMENTO
Manter atualizado o sistema
RESPONSAVEL
Técnicos.
FREQUÊNCIA
Semanal
ATIVIDADE
Comunicar aos familiares ou pessoa previamente indicada pelo acolhido, às unidades de
referência de saúde e de assistência social, assim como às autoridades policiais no caso de
intercorrência grave ou falecimento da pessoa acolhida, sendo registrados e arquivados
todos os procedimentos junto aos serviços.
PROCEDIMENTO
Promover atuação multidisciplinar quanto a intercorrências na CT. Avisar qualquer
ocorrência aos familiares e responsáveis.
RESPONSAVEL
Técnicos
FREQUÊNCIA
Diariamente.
ATIVIDADE
Realizar a orientação para acesso à documentação pessoal.
PROCEDIMENTO
Promover ao acolhido autonomia quanto a vida profissional e cidadania sabendo sua
obrigação quanto pessoa de direito.
RESPONSAVEL
Técnicos e conselheiros.
FREQUÊNCIA
Semanal.
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ATIVIDADE
Participação do acolhido no processo de decisão dentro da comunidade: por exemplo:
Definições, em Assembleia, das Atividades, Normas, Regras de Convivência, etc, dentro da
organização.
PROCEDIMENTO
Caixa de sugestões abertas quinzenalmente para opiniões quanto o ambiente físico da CT
tal como refeições e atividades.
Reuniões mensais com familiares e residentes.
RESPONSAVEL
Técnicos e Residentes.
FREQUÊNCIA
Quinzenal.
ATIVIDADE
Atribuição de papeis relevantes dentro da organização, coerentes com o PAS e preparo
anterior (Coordenação de reuniões, atividades, oficinas, responsabilidade por setores da
organização).
PROCEDIMENTO
Planejamento das atividades semanais elaborados pela equipe técnica e voluntários.
RESPONSAVEL
Equipe técnica.
FREQUÊNCIA
Semanal
ATIVIDADE
Elaboração do Plano de Acolhimento Singular-PAS.
PROCEDIMENTO
Elaborar o plano de acordo com a realidade de cada um buscando respeitar seus ideais,
organizando gradativamente seus conteúdos internos.
RESPONSAVEL
Psicólogos.
FREQUÊNCIA
PAS inicial com no mínimo 20 dias.
ATIVIDADE
Atividades relacionadas à teoria, modelo e método de Comunidade Terapêutica:
 assembleia comunitária;
 grupos de prevenção à recaída;
12 Passos (ou atividade similar).
PROCEDIMENTO
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NA promove reuniões quinzenal, deixando bem claro que pode acontecer recaídas, porém o
querer é poder. Nas trocas de experiências ajuda a reconstruir o ego do individuo de forma
gradativa.
RESPONSAVEL
Psicólogos e grupo NA.
FREQUÊNCIA
Quinzenal.
ATIVIDADE
Assegurar atendimento psicossocial individual e em grupo.
PROCEDIMENTO
Grupos de auto ajuda, palestras temáticas, vídeo terapia com analogia e atendimentos
individuais. Laborterapia e ressocialização.
RESPONSAVEL
Técnicos
FREQUÊNCIA
Diariamente, Ressocialização Mensal.
ATIVIDADE
Formação de vínculos, com a convivência entre os pares, com orientação técnica.
PROCEDIMENTO
Atividades espirituais, atividades de reinserção, atividades de capacitação profissional para
a autonomia do auto sustento.
RESPONSAVEL
Psicólogos e Assistente Social.
FREQUÊNCIA
Semanal.
ATIVIDADE
Promoção do desenvolvimento pessoal com a construção de um projeto de vida.
PROCEDIMENTO
Proporcionar hábitos e valores saudáveis, que promovam a consciência da vida e a
reinserção no ambiente familiar.
RESPONSAVEL
Técnicos
FREQUÊNCIA
Diariamente.
ATIVIDADE
Promoção de atividades de conscientização sobre a dependência química e o
20
Rua do Moinho, 69 – Jardim Martins Fontes – Cipó Embu Guaçu- SP
Telefone: (11) 4663-1181 – e-mail: cerag@ig.com.br

desenvolvimento de estratégias para a melhora e manutenção da qualidade de vida.
PROCEDIMENTO
Atividades espirituais sem discriminação de credo, que promovam a consciência das coisas
boas da vida sem o uso de substancias químicas, valorização da família e autonomia.
RESPONSAVEL
Técnicos.
FREQUÊNCIA
Semanal.
ATIVIDADE
Oferta de atividades e oficinas que objetivem a promoção da autonomia, organização,
responsabilidade e autocuidado.
PROCEDIMENTO
Oficinas de geração de renda, grupos temáticos passeios externos, cursos externos e
internos. Laborterapia e gestão empresarial.
RESPONSAVEL
Voluntários, Oficineiros técnicos.
FREQUÊNCIA
Semanal.
ATIVIDADE
Trabalho articulado com a rede de serviços locais para a garantia de direitos.
PROCEDIMENTO
Isenção tarifaria, CAD único, bolsa família, renda cidadã, marcação de pericia no INSS,
isenção de foto, retirada de documento, marcação de consulta especialista, clinica,
psiquiatra, oftalmo, dermatológica, referencia e contra referencia, entre outros.
RESPONSAVEL
Patrícia Aparecida Lourenço. Assistente Social.
FREQUÊNCIA
Semanal.
ATIVIDADE
Garantir mecanismos de encaminhamento à rede de saúde.
PROCEDIMENTO
Articulação de rede com os equipamentos, CRAS, CREAS, CAPS, PAT, UBS, ESF
RESPONSAVEL
Patrícia Aparecida Lourenço. Assistente Social.
FREQUÊNCIA
Semanal.
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ATIVIDADE
Garantir a participação da família e/ou responsável no processo de Acolhimento Social,
bem como nas ações de preparação para a reinserção social.
PROCEDIMENTO
Reunião de Fortalecimento de vínculo, ressocialização, acompanhamento familiar,
valorização da família, auto confiança familiar, preparação para reinserção social.
RESPONSAVEL
Patrícia Aparecida Lourenço. Assistente Social.
FREQUÊNCIA
Semanal.
ATIVIDADE
Propiciar atividades de autocuidado e sociabilidade, que desenvolvam autonomia,
organização e responsabilidades nas atividades da vida diária e prática.
PROCEDIMENTO
Conscientização do tratamento, prevenção de recaída, prevenção a saúde do acolhido (
Palestra sobre doenças transmissíveis) reinserção ao mercado de trabalho, cursos
profissionalizantes (Bombeiro Civil, Geração de renda gerenciada pelo CRAS),
reorganização financeira( Inserção no mercado de trabalho com articulação do CREAS e
assistência de promoção social do município com a “ Frente de trabalho”, orientação e
produção de Curriculum) e ressocialização.
RESPONSAVEL
Patrícia Aparecida Lourenço. Assistente Social.
FREQUÊNCIA
Semanal.
ATIVIDADE
Ofertar acesso de forma livre e não obrigatória a atividades de espiritualidade, sem
discriminação de credo.
PROCEDIMENTO
O acolhido tem autonomia para decernir a sua crença religiosa.
RESPONSAVEL
Equipe Técnica.
FREQUÊNCIA
Semanal.
ATIVIDADE
Propiciar atividades físicas e desportivas que promovam a reabilitação física e o convívio
comunitário.
PROCEDIMENTO
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Está em processo de contratação de um orientador físico (Professor de educação física) que
cumpra no mínimo 10 horas semanais.
RESPONSAVEL
Administração.
FREQUÊNCIA
Semanal.
ATIVIDADE
Fornecer atividades internas para inclusão produtiva que promovam a autonomia e o
autossustento do individuo.
PROCEDIMENTO
Oficinas, geração de renda, encaminhamento para o PAT, inserção de cursos
profissionalizante oferecido pelo CREAS.
RESPONSAVEL
Assistente social, Psicólogos Oficineiros e Voluntários.
FREQUÊNCIA
Semanal.
ATIVIDADE
Promover o acesso à rede externa de qualificação e requalificação profissional, com vistas à
inclusão produtiva.
PROCEDIMENTO
O acolhido será encaminhado ao PAT (Posto de atendimento ao trabalhador). Aos cursos de
panificação, Bombeiro Civil, Gestão Empresarial, para poder se qualificar e ficar disponível
ao mercado de trabalho.
RESPONSAVEL
Equipe Técnica.
FREQUÊNCIA
Semanal.
ATIVIDADE
Garantir o acesso a grupos externos de mutua ajuda.
PROCEDIMENTO
NA, AA com visita Quinzenal, Sendo que o acolhido participa de palestras de auto estima e
trocas de experiência fortalecendo seu ego para que possa dar continuidade ao seu
tratamento com mais eficácia.
RESPONSAVEL
Voluntários.
FREQUÊNCIA
Semanal.
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ATIVIDADE
Garantir o acesso a atividades culturais e de lazer externas.
PROCEDIMENTO
A CT promove pelo o domingo de manhã a saída a Igreja de Parelheiros, onde é oferecido
na padaria um café da manhã, com o objetivo de sociabilizar os mesmos além disso com
passeio ao Parque da Várzea com palestra sobre a Fauna e Flora, e passeios com os familiar
aos domingos de visita, com passeio ao centro da Cidade.
RESPONSAVEL
Equipe Técnica
FREQUÊNCIA
Semanal.
ATIVIDADE
Articular junto a rede de proteção social o atendimento e acompanhamento das famílias.
PROCEDIMENTO
Reuniões quinzenais com as famílias, encaminhamentos para a rede de proteção básica
quando necessário, supervisão do CREAS, encaminhamentos para programas sócias e PAT.
RESPONSAVEL
Equipe técnicas e técnicos do CREAS.
FREQUÊNCIA
Semanal.
ATIVIDADE
Promover a educação permanente (capacitação) dos membros da equipe.
PROCEDIMENTO
Reuniões semanais com a equipe técnica, voluntários e direção para tratarmos de assunto
pertinente ao trabalho, troca de experiências, reuniões mensais no CREAS e na secretaria
de saúde, reunião mensal no CMAS palestras e cursos FREBACT.
RESPONSAVEL
Equipe técnica. Rede da assistência social e saúde.
FREQUÊNCIA
Semanal.
ATIVIDADE
Estabelecer protocolo de preenchimento dos instrumentos de monitoramento.
PROCEDIMENTO
A equipe técnica é responsável pelo todo monitoramento e preenchimento de instrumentais,
tais como os prontuário dos acolhido e sistema COED.
RESPONSAVEL
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Equipe técnica
FREQUÊNCIA
Diária.
ATIVIDADE
Gestão financeiro-administrativa
PROCEDIMENTO
A gestão é feita com o presidente da CT junto com o tesoureiro e técnico responsável pela
elaboração dos procedimentos contábeis e administrativo.
RESPONSAVEL
Presidente, contador e técnico.
FREQUÊNCIA
Semanal.
7. RESULTADOS ESPERADOS
Variável
Taxa de ocupação
Média de permanência (dias)
Taxa de acolhidos encaminhados para cursos de qualificação
Taxa de acolhidos atendidos em outros serviços da rede regional
(saúde, assistência social, justiça, educação, dentre outros)
Taxa de acolhidos que participaram de atividades de convívio social
fora da unidade de atendimento (atividades culturais, esportivas, de
lazer, religiosas, grupos de ajuda, etc.)
Taxa de desligamentos qualificados
Taxa de acompanhamento por 12 meses pós saída
Taxa de acolhidos referenciados no CRAS ou CREAS da região e
cadastrados no CADÚNICO.
Taxa de famílias referenciadas em serviços específicos (CRAS,
CREAS, Recomeço família)
Taxa de profissionais de nível superior capacitados
Taxa de profissionais de nível médio de cada serviço capacitados

Valor
100%
90
40%
100%
50%
50%
40%
100%
40%
100%
70%
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8.

CRONOGRAMA DE DESENBOLSO

Categoria
Recursos Humanos
Provisões
Benefícios
Material de consumo
Serviços de terceiros
Total

%
Valor
37.00 7743,60
11.74 2457,76
39.27 8215,64
11.99 2508,00
100 20.925,00

Embu Guaçu, 01 de Novembro de 2017

________________________________________
Responsável Tecnico:Marlon Cezar Messias

_________________________________________
Representante OSC Pedro Aparecido Murça
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