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PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 Dados da pessoa jurídica mantenedora 

 

1.1.1 Matriz 

Razão Social: Centro de Recuperação Aliança Cristã 

CNPJ: 04.844.168/0001-34 

Nome Fantasia: CERAC 

Endereço: Rua do Moinho N° 69 Bairro Martins fontes - Cipó  

CEP: 06900-000 

Município: Embu Guaçu 

Telefones: 11 4663-1181 

E-mail: cerac@ig.com.br 

 

1.1.2 Local do acolhimento 

Razão Social: Centro de Recuperação Aliança Cristã 

CNPJ: 04.844.168/0001-34 

Nome Fantasia: CERAC 

Endereço: Rua do Moinho N° 69 Bairro Martins fontes - Cipó  

CEP: 06900-000 

Município:  Embu Guaçu 

Telefones: 11 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: (11)4663 

E-mail: cerac@ig.com.br 

Formação Profissional: Terapeuta Holístico. 

 

1.3 Identificação Psicóloga e Responsável Técnico 

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 Centro de Recuperação Aliança Cristã (CERAC) é uma associação filantrópica sem 

fins lucrativos, fundada em 21 de novembro de 2001, que desenvolve atividade na modalidade 

Comunidade Terapêutica de Interesse Social, visando á recuperação de substâncias 

psicoativas e a ressocialização familiar e social. 

Atualmente, a organização possui capacidade para acolher até 30 (trinta) pessoas, sendo 

4 (Quatro) vagas para deficientes físico (cadeirantes e mobilidade reduzidas), e não há 

nenhum tipo de discriminação de cor, raça, classe social, etnia religiosa, etc. 

Para melhor desenvolver as atividades, a organização possui parceria com a Prefeitura 

Municipal do Município, com o Fórum Judiciário, e participa do Conselho Municipal do 

Município de Embu/ SP, com o Fórum Judiciário e participa do Concelho Municipal de 

Assistência Social (CMAS) e reuniões mensais do Conselho Municipal da Saúde. Possui 

ainda um relacionamento estabelecido com as redes de apoio como: Narcóticos Anônimos 

(NA) e Alcóolicos Anônimos (AA). 

O percentual de recuperação dos acolhidos do CERAC é de 60% do total de 

atendimentos. Nesse sentido, importa ressaltar que a organização possui atuação relevante na 

região, visto ser a única comunidade terapêutica com equipe mínima adequada ao 

estabelecido pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

 

1.5 Análise Diagnóstica do território 

O Centro de Recuperação Aliança Crista está localizado no município de Embu-Guaçu, 

no estado de São Paulo, o qual possui uma população de 66.470, com renda per capta de até 3 

salários mínimos.  

A economia de Embu-Guaçu é baseada em indústrias, principalmente de transformação 

e minerais não metálicos, como caulim, mica e feldspato, e metalúrgicas. Sua economia 

também é calcada na atividade rural, integrando o Cinturão Verde da Grande São Paulo. Vale 

ressaltar, que o município apresenta 100% de seu território inserido em Área de Proteção de 

Mananciais (Leis Estaduais 898/75, 1172/76 e 9866/97), integrando também a Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica (Programa Man and Biosphere da UNESCO), estando ainda 

submetida ao Decreto Federal 750/93, bem como a outros instrumentos da legislação 

ambiental brasileira.  

De acordo com o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), a cidade lidera o 

ranking de maior coeficiente de homicídio doloso por grupo de 100 mil habitantes no Estado 

de São Paulo. A proximidade do município com bairros violentos da capital, o crescimento 

populacional desordenado e o tráfico de drogas são algumas causas dos altos índices de 

homicídios.  

Nesse sentido, observa-se a importância do trabalho desenvolvido pelo Centro de 

Recuperação Aliança Cristã, uma vez que o município dispõe de poucos equipamentos 

especializados no tratamento da dependência química e a comunidade terapêutica do CERAC 

é a que atende aos princípios e normativas regularizadoras do município. 
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1.6 Mapeamento da rede de serviços utilizada 

 

Nome 
Referência na 

organização 
Telefone E-mail Ações desenvolvidas 

Secretária da Saúde Dra. Fernanda 11 4664 9150 - Encaminhamentos e atendimento para os residentes. 

NA 
Narcóticos 

Anônimos 
11 3101 9626 

- 
Reuniões quinzenais com os Residentes 

AA 
Alcoólicos  

Anônimo 
11 3229 3611 

- 
Reuniões quinzenais com os Residentes 

Secretária da Assistência 

Social 
Luciana 11 4661 2437 

- Reuniões Mensais 

Equipe técnica. 

Encaminhamento para cursos e programas sociais. 

Conselho Municipal da 

assistência Social ( CMAS) 
Lilian 11 4661 2437 - Reuniões Mensais 

Articulação com a rede de atendimento e formação. 

Fórum Judicial do Munícipio Bartira 11 4661 8130 
- Auxilio pecuniário encaminhamento de residentes em situação 

vulnerável. 

Associação Mundo Bem 

Melhor 
Domingos 11 4337 1318 

- 
Formação de funcionários e doações de bens duráveis. 

(ESF) Estratégia Saúde da 

Família (Campestre) 

Responsável pelo 

Plantão 
11 4664-8310 

 
Atendimento Clinico. 
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1.7  Modalidade de acolhimento 

 

Comunidade Terapêutica de Interesse Social 

Legalmente Constituída (LC) 

x 

Casa de Passagem  

República  

 

1.8 Público alvo 

 

Adulto Gênero Masculino X 

Adulto Gênero Feminino  

 

1.9 Permite tabaco 

 

Sim x 

Não  

  

1.10  Capacidade total de atendimento (de acordo com o aprovado pela (Vigilância 

Sanitária) 

Número de vagas 30 

 

 

1.11 Quantidade de vagas sugeridas para o CREAS 

 

 

 

1.12 Percentual de vagas disponíveis para outros programas 

 

 

 

2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

Serviço de acolhimento destinado a adultos do sexo Masculinos de 18 a 59,onze meses 

e 29 dias anos, decorrente de sua dependência químico 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, atribuindo a construção de um novo projeto de vida para 

conscientiza- ló da doença causada por substancia química, desenvolvendo estratégias para 

manutenção do acolhido, com trabalhos articulados com rede de equipamentos especializados 

Número de vagas 10 

Percentual de vagas 66,7 % 



 
 

6 

 

Rua do Moinho, 69 - Jardim Martins Fontes - Cipó- Embu Guaçu/SP - CEP 06900-000 – Embu Guaçu - SP 

                          Telefone: (11) 4663-1181/99820-5697  E-mail:cerac@ig.com.br 

                                                                   

 

de saúde e assistência social. 

O período de acolhimento para o tratamento rege – se em 03, 06 e 09 meses, podendo 

ser prorrogado conforme condições do acolhido e de ressocialização e reinserção social, 

mediante relatório social fundamentado. 

A organização conta com uma equipe multiprofissional com experiência na área da 

dependência química, composta por: Psicóloga, Assistente social, Nutricionista, Coordenado 

(a), Conselheiros e Monitores que juntos desenvolvem as seguintes atividades. 

 

 Atendimento em grupo e individual 

 Grupo Psicossocial 

 Vídeo Terapia 

 Vídeo Reflexão 

 Prevenção à saúde e a recaída 

 Capacitação profissional 

 Reorganização e ressocialização 

 Articulação de Rede 

 Fortalecimento de vinculo 

 Busca ativa da família 

 Grupo Mutua ajuda 

 Nutricionista individual 

 Treinamento Nutricional Funcionários 

 Atividade de pratica inclusivo 

 Contratos, Planos, Atas, Projetos Contabilidade. 

 Capacitação de recursos 

 

Para tanto, são utilizadas as seguintes ferramentas metodológicas: 

 

 Estratégias de reinserção social. 

É realizada através de cursos profissionalizantes encaminhamentos para o mercado de 

trabalho, e inscrição na frente de trabalho do município, bem como em oficinas artesanais de 

panificação de empregabilidade. 

 

 Atendimentos técnicos. 

São oferecidas atividade individual e em grupo, vídeo terapia, vídeo reflexão e 

prevenção à saúde, planos de recaídas. Atendimento psicossocial em grupo, individual e 

familiar. Articulação em rede e encaminhamentos social conscientizando da dependência, 

autonomia e organização financeira. 
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 Articulação com serviços da rede do território. 

Reuniões e encaminhamentos de referência e contra referência com o Centro de 

Referência e Assistência Social (CRAS), com o Centro Especializado de Assistência Social 

(CREAS), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidade Municipal de Saúde (UMS), e 

Unidade Básica de Saúde (UBS) e estratégia saúde da família (ESF) Campestre. Entre outros 

equipamentos cabíveis. 

 

3. RECURSOS FÍSICOS 

 

Estrutura física existente Quantidade 

1. Cozinha 1 

2. Refeitório 1 

3. Sala de estar/descanso 2 

4. Setor administrativo com estrutura de escritório, almoxarifado e arquivo 

físico e digital das fichas de atendimento 
1 

5. Espaço adequado para guarda de medicamentos controlados prescritos 

pelo serviço de saúde de referência 
1 

6. Sala de reuniões e atendimento coletivo 1 

7. Sala para atendimento individual ou em pequenos grupos 2 

8. Banheiros individuais, com chuveiros e instalações sanitárias 7 

9. Banheiro coletivo (lugares), com chuveiros e instalações sanitárias 2 

10. Dormitórios individuais, com espaço para guarda de pertences individual 0 

11. Dormitórios com até 3 beliches, com espaço para guarda de pertences 

individual 
6 

12. Dormitórios com mais de 3 beliches, com espaço para guarda de pertences 

individual 
1 

13. Espaço de descanso para profissionais que trabalham no serviço 1 

14. Lavanderia 1 

15. Despensa 1 

16. Almoxarifado 1 

17. Área para realização de oficinas e atividades laborais 2 

18. Granja 1 

19. Horta 1 

20. Pomar 1 

21. Área externa para prática de atividades físicas e desportivas 1 

22. Área interna para prática de atividades físicas e desportivas 1 

23. Jogos de Mesa 1 
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4. RECURSOS HUMANOS 

 

Quant. Função 
Carga horária 

semanal 

Regime de 

contratação 

Forma de 

financiamento 

1 Coordenadora  40 CLT Programa PM 
       1 Psicóloga 20  RPA Programas PM 
       1 Conselheiro 20 RPA Programa PM 
       1 Nutricionista 6 RPA Programa PM 

1 Assistente 

Social 

30 RPA Programas PM 

1 Monitor 44 CLT Programas PM  

1 Cozinheira 44 CLT Programas PM 

 

4.1 Descrição das funções 

 

Função Descrição das atribuições do cargo 

Psicólogos 

 Elaborar e avaliar o Projeto Terapêutico  

 Supervisionar a elaboração do plano de Trabalho 

 Supervisionar e Elaboração do Plano do acolhido Singular 

 (PAS) 

 Realizar Psicoterapia Individual 

 Realizar Psicoterapia em grupo.  

 Realizar atendimento Psicossocial 

 Grupos de Reinserção e Ressocialização 

 Grupo de Conscientização 

 Realizar Psicoterapia Familiar Individual 

 Elaborar e avaliar o cronograma 

 Realizar grupos de sentimentos 

 Realizar Plano de Prevenção á recaída (PPR) 

 Elaborar Plano de vida (PV) 

 Realizar Psicoterapia de Manutenção  

 Supervisão de agendamento de consultas 

 Supervisão em farmacológico 

 

 

 

Nutricionista 

 Supervisão de cardápio mensal 

 Avaliação da refeição de forma nutricional 

 Avaliação individual 

 Supervisão e orientação de manipulação de alimentos 

 Supervisão de valores nutricionais e datas de vencimento 

 Orientação para a cozinheira e auxiliares 
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Coordenador (a)  

 

 Controle e supervisão de funcionários 

 Planos/ Atas e Projetos 

 Recursos Humanos 

 Escrita Fiscal e Contábil 

 Planejar – Definição de objetivos, diretrizes, planos 

determinação de métodos e processos de trabalho e 

programação de tarefas. 

 Elaborar Ficha de Evolução. 

Assistente Social 

 Realizar triagem e avaliação social do acolhido 

 Orientar e articular a retirada de documentos pessoais 

 Grupo de Fortalecimento de vinculo 

 Elaborar e atualizar o Plano de acolhimento Singular (PAS) 

 Elaborar relatório e pareceres sociais 

 Orientar os acolhidos e seus familiares sobre os direitos 

sociais 

 Realizar atendimento social dos acolhidos (Individual) 

 Realizar atendimento social em grupo 

 Elaborar relatórios e pareceres sociais. 

 Vídeo Reflexão 

 Dinâmica de interação em grupo, conscientização da doença 

da dependência química. 

 Promover a reinserção social  

 Promover ressocialização social 

 Interagir com o sistema judiciário 

 Orientar e encaminhar os acolhidos e seus familiares para a 

rede de serviços regional (saúde, assistência social, justiça, 

educação, dentre outros); 

 Realizar encaminhamentos para o cadastro dos acolhidos e 

seus familiares no CRAS ou CREAS e no CADÚNICO. 

 Contribuir para reconstrução da autonomia dos acolhidos e 

seus familiares; 

 Realizar resgate de vinculo familiar. 
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Monitor 

 Contribuir com a organização interna da comunidade 

terapêutica. 

 Acompanhar as atividades internas e externas do 

Cronograma. 

 Avaliação do cumprimento das Normas de Moradia e 

normas básicas da comunidade terapêutica. 

 Interagir com os acolhidos de forma individual e grupal. 

 Laborterapia (Pratica Inclusiva) 

 

Cozinheira 

 Preparar alimentos para os acolhidos. 

 Cuidar da higiene alimentar e supervisionar datas de 

validade 

 Higienização da cozinha 

 Seguir o Cardápio feito pela Nutricionista. 

 

 

5.0 OBJETIVOS  

 

5.1 Objetivo Geral 

 

Ofertar serviço de acolhimento social especializado, em regime residencial, para 

atendimento de adultos com transtorno e comordidade simples decorrente do uso e abuso de 

substancias psicoativas, de caráter protetivo, transitório. 

 

 VOLUNTÁRIO e GRATUITO da resolução do artigo 19, incenso XII, lei  

11,343/06 art – 2° 

 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

a. Garantir a execução do atendimento dentro das diretrizes da Resolução. 

b. Disponibilizar informações para cumprimento de metas através da aferição dos 

indicadores sociais e conscientização dos dados causados pelo uso abusivos de 

Substancia Psicoativos. 

c. Garantir reinserção e ressocialização através do fortalecimento de vinculo. 
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6 MÉTODO 

De acordo com os objetivos estabelecidos acima, a organização desenvolverá os mesmos da 

seguinte forma: 

 

ATIVIDADE 

Garantir que o acolhimento e a permanência no serviço ocorram de forma voluntária e 

gratuita. 

PROCEDIMENTO 

Na triagem o acolhido é informado acerca da gratuidade e voluntariedade do atendimento 

na CT.  

RESPONSAVEL 

Equipe multiprofissional 

FREQUÊNCIA 

No acolhimento. 

 

 

 

ATIVIDADE 

Acolher pessoas mediante avaliação prévia da rede de saúde. 

PROCEDIMENTO 

Verificar no acolhimento o encaminhamento médico, receitas e medicamentos. 

RESPONSAVEL 

Psicóloga e Assistente Social e Administrativo 

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 

Na triagem o acolhido é informado sobre os critérios de admissão, permanência e saída, 

bem como sobre o Programa de Acolhimento Social desenvolvido na comunidade. Estando 

de acordo, é solicitado ao acolhido a assinatura de um termo de concordância.   

RESPONSAVEL 

Equipe técnica 

FREQUÊNCIA 

Diariamente. 

 

ATIVIDADE 

Manter atualizados os registros dos acolhidos. 
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PROCEDIMENTO 

Diariamente os registros dos prontuários são atualizados incluindo as saídas dos acolhidos 

para consultas, exames, vacinas, atividades terapêuticas, cursos profissionalizantes, 

recaídas, avaliação individual, prevenção entre outras   

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Diariamente  

 

ATIVIDADE 

Providenciar o cadastro dos acolhidos no sistema CAD ÚNICO. 

PROCEDIMENTO 

O acolhido e familiares que possuírem perfil, são encaminhados para o Centro de 

Referência em Assistência Social (CRAS) da região para cadastro no CADÚnico. 

RESPONSAVEL 

Assistente Social 

FREQUÊNCIA 

Conforme a demanda  

 

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 

O familiar é comunicado pela CT caso o acolhido chegue sem conhecimento familiar, ou 

em caso de evasão e para informações sobre o fortalecimento de vinculo familiar dias e 

horários de visitas. 

RESPONSAVEL 

Técnico de plantão 

FREQUÊNCIA 

Diariamente. 

 

ATIVIDADE 

Realizar a orientação para acesso à documentação pessoal. 

PROCEDIMENTO 

Em processo de articulação de rede o acolhido é encaminhado para a retirada de fotos e 

documentos. O Centro Especializado de Assistência Social (CREAS) fornece ao acolhido 

as fotos gratuitas e às vezes condução para o mesmo retira-las.  

RESPONSAVEL 

Assistente Social 

FREQUÊNCIA 
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Semanal. 

 

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 

A comunidade disponibiliza caixas de sugestões são abertas mensalmente, com a 

participação dos acolhidos e a equipe técnica. Em assembleia ouvimos sugestões e criticas e 

discutimos as melhorias para a CT. 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica e acolhidos  

FREQUÊNCIA 

Mensal 

 

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 

 O PAS norteia as atividades e demandas ao acolhido, visto que buscamos adaptar a 

atividade e dar oportunidade para os acolhidos conforme percebemos as condições físicas e 

psicológicas do mesmo. 

RESPONSAVEL 

Equipe técnica. 

FREQUÊNCIA 

Semanal 

 

ATIVIDADE 

Elaboração do Plano de Acolhimento Singular-PAS. 

PROCEDIMENTO 

O Plano de Acolhimento Singular é elaborado juntamente com o acolhido, e evoluído pela 

equipe técnica conforme a demanda diária  

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica  

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). 
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PROCEDIMENTO 

A comunidade desenvolve o Plano de Prevenção a Recaída (PPR), articulação com os 

Alcóolicos Anônimos, seguindo a metodologia dos 12 passos, bem como realiza palestras 

quinzenais com o grupo de mútua ajuda Narcóticos Anônimos.  

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Semanal  

 

ATIVIDADE 

Assegurar atendimento psicossocial individual e em grupo. 

PROCEDIMENTO 

São realizados atendimentos semanais, para garantia das demandas sociais e das 

necessidades psicológicas do acolhido . 

RESPONSAVEL 

Assistente Social e Psicóloga 

FREQUÊNCIA 

mensal 

 

ATIVIDADE 

Formação de vínculos, com a convivência entre os pares, com orientação técnica. 

PROCEDIMENTO 

Os acolhidos são convidados a participar de atividades de sociabilidade na comunidade ou 

fora dela, conforme cronograma de atividades visando o fortalecimento de vínculo 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Quinzenal 

 

 

ATIVIDADE 

Atividades de conscientização sobre a dependência química e o desenvolvimento de 

estratégias para  manutenção da qualidade de vida. 

PROCEDIMENTO 

São realizados grupos de conscientização para que o acolhido aceite a mudanças de hábitos 

para que tenham novos comportamentos perante a doença 

RESPONSAVEL 

Psicóloga  

FREQUÊNCIA 

Semanal. 

 

ATIVIDADE 
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Oferta de atividades e oficinas que objetivem a promoção da autonomia, organização, 

responsabilidade e autocuidado. 

PROCEDIMENTO 

São realizadas oficinas de geração de renda, grupos temáticos passeios externos, cursos 

externos e internos e gestão empresarial. 

RESPONSAVEL 

Voluntários, Oficineiros e Técnicos. 

FREQUÊNCIA 

Semanal. 

 

ATIVIDADE 

Trabalho articulado com a rede de serviços locais para a garantia de direitos. 

PROCEDIMENTO 

A comunidade possui um fluxo estabelecido de referência e contra referência com os 

serviços da rede local, bem como com o CRAS, CREAS, CAPS, UBS, UMS, entre outros. 

RESPONSAVEL 

Assistente Social.  

FREQUÊNCIA 

Semanal. 

 

ATIVIDADE 

Garantir mecanismos de encaminhamento à rede de saúde. 

PROCEDIMENTO 

Articulação de rede com os equipamentos como CAPS, UBS, ESF, PS. 

RESPONSAVEL 

Assistente Social. 

FREQUÊNCIA 

Semanal. 

 

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 

São promovidas reuniões de fortalecimento de vínculo em que a família é convidada a 

participar do processo de recuperação do acolhido. Tal atividade visa promover o a 

aproximação familiar, a valorização da família, a autoconfiança familiar, e a preparação 

para reinserção familiar e social. 

RESPONSAVEL 

Assistente Social. 

FREQUÊNCIA 

Semanal. 
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ATIVIDADE 

Propiciar atividades de autocuidado e sociabilidade, que desenvolvam autonomia, 

organização e responsabilidades nas atividades da vida diária e prática. 

PROCEDIMENTO 

A orientação e acompanhamento social visam promover a conscientização do acolhido, 

prevenção de recaída, prevenção à 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 reinserção 

social. 

RESPONSAVEL 

Assistente Social. 

FREQUÊNCIA 

Semanal. 

 

ATIVIDADE 

Ofertar acesso de forma livre e não obrigatória a atividades de espiritualidade, sem 

discriminação de credo. 

PROCEDIMENTO 

A organização oferece atividades espirituais não obrigatórias, e oferece atividades 

alternativas para aqueles que não desejam participar. 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica. 

FREQUÊNCIA 

Semanal. 

 

ATIVIDADE 

Propiciar atividades físicas e desportivas que promovam a reabilitação física e o convívio 

comunitário. 

PROCEDIMENTO 

Existe um horário pré-estabelecido, com profissional da área, dentro do cronograma de 

atividades, que se destina a prática de atividades esportivas. 

RESPONSAVEL 

Orientador Físico  

FREQUÊNCIA 

Semanal 
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ATIVIDADE 

Fornecer atividades internas para inclusão produtiva que promovam a autonomia e o 

autossustento do indivíduo. 

PROCEDIMENTO 

São oferecidas as seguintes atividades: oficinas de qualificação profissional e laborterapia.  

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica  

FREQUÊNCIA 

Semanal. 

 

ATIVIDADE 

Promover o acesso à rede externa de qualificação e requalificação profissional, com vistas à 

inclusão produtiva. 

PROCEDIMENTO 

A comunidade busca parcerias para encaminhar os acolhidos à rede de qualificação 

profissional do município, bem como o Posto de atendimento ao trabalhador (PAT). 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 

Os acolhidos são liberados para ir até os grupos de mútua ajuda (NA e AA).  Sendo que o 

acolhido participa de palestras de auto estima e trocas de experiência  

RESPONSAVEL 

Voluntários.  

FREQUÊNCIA 

Semanal. 

 

ATIVIDADE 

Garantir o acesso a atividades culturais e de lazer externas. 

PROCEDIMENTO 

Aos Domingo os acolhidos saem para participar de reuniões de espiritualidade  

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Semanal. 
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ATIVIDADE 

Articular junto à rede de proteção social o atendimento e acompanhamento das famílias. 

PROCEDIMENTO 

Reuniões quinzenais com as famílias para acompanhamento social, e encaminhamentos 

para a rede de proteção social quando necessário.  

RESPONSAVEL 

Equipe técnica 

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, e estudo de casos. Além de participação em cursos oferecidos pela 

FEBRACT e por outras organizações desde que tenham haver com a dependência química. 

RESPONSAVEL 

Equipe técnica. 

FREQUÊNCIA 

Semanal. 

 

ATIVIDADE 

Estabelecer protocolo de preenchimento dos instrumentos de monitoramento. 

PROCEDIMENTO 

A equipe técnica é responsável pelo monitoramento e preenchimento de instrumentais, tais 

como os prontuários dos acolhidos e sistema COED.  

RESPONSAVEL 

Equipe técnica 

FREQUÊNCIA 

Diária. 

 

 

ATIVIDADE 

Gestão financeiro-administrativa 

PROCEDIMENTO 

A equipe administrativa da organização se reúne para a verificação de planilhas de custo e 

benefícios, organizando assim o desenvolvimento dos trabalhos. 

RESPONSAVEL 

Presidente, Coordenador (a) e Contabilidade 

FREQUÊNCIA 

Semanal. 
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7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Variável Valor 

Taxa de ocupação 100% 

Média de permanência (dias) 80% 

Taxa de acolhidos encaminhados para cursos de qualificação 50% 

Taxa de acolhidos atendidos em outros serviços da rede regional 

(saúde, assistência social, justiça, educação, dentre outros) 
100% 

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.) 

60% 

Taxa de desligamentos qualificados 50% 

Taxa de acompanhamento por 12 meses pós saída 50% 

Taxa de acolhidos referenciados no CRAS ou CREAS da região e 

cadastrados no CAD Único 
100% 

Taxa de famílias referenciadas em serviços específicos (CRAS, 

CREAS, Recomeço família) 
80% 

Taxa de profissionais de nível superior capacitados 100% 

Taxa de profissionais de nível médio de cada serviço capacitados 70% 
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7.1 Previsões de Custo  

Previsão necessária para que possa ser adequado o s projetos previsto a 

partir de 2.020 terá um custo aproximadamente de R$ 257.034 ,00(Duzentos e 

Cinquenta e Sete  Mil e Trinta e Quatro Reais ).  

OBS: Os excedentes serão cobrados R$ 500,00 (Quinhentos reais) mensais por 

acolhido. Indiferente se no mês permanecer 30 dias ou 1 dia. Será apresentado 

mensalmente a listagem de acolhidos encaminhados pelo Cras ou Creas. 
 
 

Fontes de 
Financiamento 

Empresas 
PM Embu 
Guaçu   

Pessoas 
Físicas 

Próprios 
Fórum 

Embu-Guaçu 
 

Reforma Combustível Total  

DIVISÃO do 
valor conforme 
ITENS DE 
DESPESAS 
abaixo: 

PANIFICADO
RA - Embu-

Guaçu / 
Alimentos 

 

  

(Alimento, Higiene 
e Limpeza,, 
Recursos 
Humanos, 
Transportes. 
Escritório 
Contabilidade,  
Combustivél. 
Reformas  outros. 

 Pinturas, 
Elétrica, 

Eletrônicos, 
Alvenarias 

Gasolina, 
Pneus, Trocas 

de óleo 

  

Alimentação       1200,00     24.000,00        -       45.600,00  6.000,00                      -                -    51.600,00 

Recursos 
Humanos 

  24.000,00        -     131.424,00       5.000,00                         -                -    142.424,00 

Serviços de 
Terceiros 

           -            -    
      9.750,00       

-    
     9.750,00 

Material 
Pedagógico 

           -            -    
 6.720,00            

-    
            -                  -                -    6.720,00 

Outros            -     
     
5.000,00  

-    

      
23.540,00       

-    

            -                  -                -    28.540,00 

VALOR TOTAL 
 

           257.034,00 
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8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PM EMBU GUAÇU 
Secretaria da Assistência Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Embu Guaçu, 01 janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

           _________________________________________ 

                             Presidente Pedro Apº Murça 

Categoria % Valor 

Recursos Humanos 50 81.000,00 

Material de Consumo 50 113.500,00 

   

   

   

 
Total 100 194.500,00 


