
"in 
Fundada 24 de Fevereiro de 2000 

CNPJ 03.775.32810001-78 

PLANO DE TRABALHO 2019 

Serviço de Acoihimento Institucional em Abrigo para Crianças e 
Adolescentes 

1. IDENTIFIcAcA0 DA 0RGANIzAcA0 
Nome: Casa Santa Maria 

CNPJ: 03.775.328/0001-78 

Endereco: Avenida Joào Batista Grava, n 2  32 

CEP: 18.650.000 MunicIpio: So Manuel - SP 

Telefones: (14) 3842-3355 

E-mail: casastamaria@enteronline.com.br  

IDENTIFIcAcA0 DO RESPONSAVEL LEGAL 

Nome: Sérgio Roberto Nicoletti 

RG: 7.913.410-5 CPF: 515.047.588-20 

Formação: Bacharel em Direito 

Endereço: Avenida Joào Batista Grava, nQ 32 

CEP: 18.650.000 MunicIpio: So Manuel - SP 

Telefones: (14) 3841-3905 
	 3 

E-mail: casastamaria@enteronline.com.br  
-I' 

1.1. APRESENTAAO DA OSC 

A Casa Santa Maria atua no bairro do Jardim Santa Monica que está localizado as margens 

da rodovia ioäo Mellào - SP 255, area periférica do municIpio, possuindo uma media aproximada, 

segundo dados coletados pelo ESE - Estratégia Saüde da FamIlia Dr. Abrao Nicolau Salum de 3.000 

pessoas, porém dessas, muitas so imigrantes de outros estados que vem em busca de trabaihos na 

coiheita fixando residência no bairro pelo baixo custo dos aluguéis, sendo que ao término das safras 
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estes migram novamente para seus estados de origem, deixando mulheres e adolescentes grávidas. 

Outro fator de grande relevncia sobre os moradores, é o tráfico de entorpecentes, pois segundo 

informaçöes da base militar 90 % dos fiagrantes, realizados no ano de 2017 incidiram no bairro, 

resultando algumas prisöes, que desencadeiarn outros agravantes, pois corn a priso do arrimo 

familiar desestrutura e abrange diretamente a situacào econômica da famIlia, levando muitas 

mulheres a utilizar-se da rodovia como forma de angariar recurso através da prostituiço, ern busca 

de suprir as necessidades básicas. Como observamos o bairro e extremamente vulnerável e tern 

suas problemáticas como urn efeito cascata, sendo uma ofensiva interligada a outra, formando-se 

uma cadeia de problemas afetando a comunidade. Fato este que revela a irnportância de se manter 

o trabalho social realizado pela lnstituiço no Bairro, pois mantemos a compreenso parcial das 

problemática que se caracterizam na comunidade e para isso, ternos realizado levantamentos 

bàsicos onde definimos as prioridades de atendimento e as intervenção necessárias que motivem 

uma transformaçào social na comunidade, onde as crianças, os adolescentes e jovens precisam de 

uma atençào constante porque, na sua maioria, sofrem corn a ociosidade negativa e corn a falta de 

projetos de vida produtivos, a que apresentam urna situaçäo de risco que afeta a bem-estar da 

comunidade. Dal a importância de incorpora-los e apoia-los corn processos sOcios educativos e de 

form a ção. 

1.1.1. Experiência Prévia 

No decorrer dos dezoito anos de existência da Casa Santa Maria, vimos apoiando a gestào 

de politica püblica corn preponderância na assistência social no municIpio de So Manuel, sempre 

em acöes que traduzam corn primazia a proteçào a famIlia, a infância e adolescência, tendo como 

misso desenvolver acöes a fim de prevenir ocorrências de situaçOes de exclusào e risco social, 

seguindo as PrincIpios e Diretrizes estabelecidos em Lei. Prestamos auxIlios gratuitos, garantindo o 

atendimento as necessidades urgentes dos assistidos e de sua famIlia, assegurando-Ihes uma 

meihor qualidade de vida e a defesa da garantia de direitos e a pleno exercIclo da cidadania. Para 

conquistar maior destaque e buscar oportunidades para a lnstituiço, temos investido muito na 

qualificacäo de nossos colaboradores, afim de aperfeicoar e expandir seus conhecimentos, corn 

vistas a se manterern sempre atualizadas e preparadas para oferecer visöes estratégicas para a 
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melhor desenvolvimento das acöes Institucional Durante este percurso tivemos a oportunidade de 

nos aperfeiçoarrnos ao desenvolver trabalhos conjuntos corn parceiro renomados dos quais 

destacarnos: Provida; Organizaçäo Social da Vila Santa Madalena (Padre José Radchi), Parcerias corn 

o Fundo Social de Solidariedade de Säo Manuel, FUMCDA - Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, Caio lnduscar, Associaçào dos Artistas, Associacào Banespiana-ABAS, 

Instituto Embraer, Fatec, Fundo de Ajuda de MisericOrdia (Arautos do Evangelho), Instituto WCF-

Brasil (Childhood), Criança Esperanca/Unesco, Associaçäo dos Apicultores, Selo em Excelência em 

Projeto Sociais do ltaó/Unicef, CONDECA-Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, CNBB - Fundo Ecumênico Nacional de Solidariedade, Fundo Ação Cooperada- Sicoob 

Credicitrus, Senar, Unimed, AMU - Associaço das Mulheres Unimed, Fundo de Reservas Prestaçöes 

Pecuniárias e procedimentos Criminais provenientes da 1 2  e 2 2  Vara Judicial da Cornarca de So 

Manuel, Cornunidade em geral, Parcerias e Termos de Fomento corn a Prefeitura Municipal de So 

Manuel desde o ano de 2000 e Prefeitura de Pratânia desde o ano de 2007. 

Diante do exposto é visIvel a experiência e o empenho que a Instituiçào vem se propondo a 

realizar perante as polIticas socioassistenciais no MunicIpio de So Manuel, envolvendo ainda seus 

colaboradores como membros oficiais de Conselhos Municipais. 

1.1.2. Atuaçâo em rede 

A lnstituiço Casa Santa Maria tern suas acöes voltadas ao Serviço Socioassistencial do 

Municipio de So Manuel, atuando em dois segmentos, na Proteçäo Especial de alta complexidade 

corn o Serviço de Acolhirnento Institucional e na Proteço Básica corn o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de VInculos, atuando diante das legislaçöes vigentes e juntarnente a Rede 

Socioassistencial do MunicIpio, sendo esta composta por Conselho Tutelar, Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS), Centro Especializado de Assistência Social (CREAS), Cad Ünico, Secretaria 

da Prornoco Social Municipal, Ministério Püblico, Juizado da lnfância e Juventude, Organizaçöes da 

Sociedade Civil do Terceiro Setor, assim como participaço efetiva junto aos Conselhos Municipais 

de Assistência Social e dos Direito da Criança e do Adolescente, corn vistas a garantir a proteção 

social, prevenindo e reduzindo situaçöes de risco social e pessoal, ern busca de proteger pessoas e 

farnIlias em situaçöes de vulnerabilidade, considerando a rnultidirnensionalidade da pobreza, e 
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criando medidas que possibiiitern a sociaiizaço e inciuso social, assegurando direitos 

socioassistenciais. 

1.1.3. Relevância Püblica e Social 

A Casa Santa Maria desenvolve suas acöes na Proteçäo Especial de Alta Compiexidade 

através do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes e na Proteço Social 

Básica através do serviço de Convivência e Fortalecimento de vInculos, de acordo corn o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Sendo de grande relevância as acöes voitadas a rnaterializar a segurança 

de ConvIvio preconizada pela Poiltica Nacional de Assistência Social, assegurando os direitos sociais, 

visando a consolidaço do SUAS - Sisterna CJnico de Assistência Social, ofertando provisöes sociais 

que atendarn as demandas socioassistenciais apresentadas, na perspectiva de assegurar a protecào 

social, defendendo as direitos socioassistenciais e prevenindo situaçöes de risco por rneio do 

desenvoivimento de potencialidades e fortalecimento de vInculos familiares e cornunitários, através 

da prestaço de atividades continuadas, que visem a melhoria de vida da popuiação e cujas acöes 

estejam voltadas para a satisfação das necessidades sociais e humanas. 

1.1.4. Capacidade Técnica Operacional 

A Casa Santa Maria, atua em conformidade corn as iegisiaçöes vigentes respeitando as 

princIpios de cada segmento, para tanto mantérn em seu quadro de recursos humanos pessoas 

habilitadas e qualificadas para atuacão no campo institucional, bern corno seus certificados e 

registros sempre atualizados. No que tange as recursos humanos, buscamos constantemente a 

forrnação continuada de seus coiaboradores para que favoreçam a universalidade na abrangência, 

permanência e continuidade nos processos formativos, corn participacão coletiva em todas as fases 

dos Pianos de Capacitação. E quanta as certificaçöes subscreve-se: 

V' Documento Legal de Registro: 

• Cartório de TItuios e Documentos e Pessoas JurIdicas São Manuel /SP 

• Nümero de Registro Livro A-401 - FIs 018 

• Data Registro: 28/03/2000 
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V Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n2 011/00 

• Serviço de Acoihimento Institucional inscrito desde 18/05/2000 

• Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vmnculos inscrito desde 05/02/2009 

" Conseiho Municipal de Assistência Social n9 009/00 

• Serviço de Acoihimento Institucional inscrito desde 18/05/2000 

• Serviço de Convivência e Fortalecimento de VInculos inscrito desde 05/02/2009 

V' Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS 

• Resoluçäo n2 69 - 23/06/2004 

• Publicada no D.O.U. - 25/06/2004, Sego I 

• Processo n2 71010000592/2003-40 

V Secretaria Estadual de Assistência de Desenvolvimento Social 

• lnscriçäo n 2  5435 

• Publicaco no D.O.E.: 29/11/2002 

• Lei de Utilidade Püblica Municipal 

• NQ 145/02 de 12 de setembro de 2002 

• Publicaçào no D.O.M.: 27/09/2002 

V Decreto de Utilidade Publica Estadual 

• N 2  47.968 de 21 de juiho de 2003 

• PubIicaco no D.O.E.: 22/07/2003 

V Portaria de Utilidade Publica Federal 

• NQ 679 de 16 malo de 2003 

• PubIicaço no D.O.U.: 19/05/2003 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CCEASO214/2004 

• Resoluçào n2 69 - 23/06/2004 

• Publicada no D.O.U. - 25/06/2004, Secào I 

• Processo n2 71010000592/2003-40 
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V' Alvará de Funcionamento cia Vigilância Sanitária 

Validade: 29/10/2019 

V AVCB-Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

Validade: 13/11/2021 

1.2. APRESENTAcAO 

0 presente piano de trabalho tern par finalidade a execução do serviço de acolhimento 

institucional no MunicIpio de São Manuel, de acordo corn as diretrizes estabelecidas na Lei n2 

8.069/90 (Estatuto da Crianca e do Adolescente) e ainda nos seguintes documentos: a) Piano 

Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes a Convivência 

Familiar e Cornunitária; b) PolItica Nacional de Assistência Social; c) Norma Operacional Básica do 

Sistema Unico de Assistência Social (NOB-SUAS); d) Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do SUAS (NOB-RH); e) Resolução 109/09 do Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS); f) "Orientaçöes Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes". 

0 servico tem par objetivo o atendimento integral de crianças e adolescentes 1  que se 

encontram corn as vInculos familiares rompidos priorizando a garantia dos princIpios de 

excepcionaiidade e provisoriedade nos Serviços de Acolhimento Institucional de crianças e de 

adolescentes. 

1.3. COMPROMISSO 

A Organização cumprirá as exigências contidas no Termo de Colaboração, executando 

rigorosamente as atividades previstas no presente Plano de Trabalho, em conformidade corn as 

disposiçöes previstas na PolItica Nacional de Assistência Social; 

Permitirá a livre acesso aos processos, aos documentos e as informaçöes relacionadas a 

parceria, bern como ao local de execucão do presente objeto, dos agentes da Administração Pübiica 

e do Tribunal de Contas, no exercIcio legal da fiscalização, monitoramento, avaliaçäo e controle; Em 

todas as divulgaçöes do Servico, será destacado a name do parceiro financiador, ou seja a Prefeitura 
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Municipal de So Manuel e o brasäo do Municipio. Será providenciada placa de ldentificaçäo no 

endereco da execucäo do Servico, indicando os valores e fontes de financiamento. 

1.4. RECURSOS EXISTENTES 

0 imOvel utilizado para o desenvolvimento do Servico de Acoihimento Institucional conta 

corn uma area estimada ern 2.000m 2, é prOprio da OSC, esta localizada a Avenida Joo Batista Grava, 

32- Jardim Santa Monica, estando de acordo corn os parâmetros de infra-estrutura sugeridos no 

item 41.5., do docurnento "OrientaçOes Técnicas: Servicos de Acoihirnento Institucional para 

Crianças e Adolescentes", aprovado pela Resoluçäo Conjunta 01/09, do CONANDA e CNAS. 

Mantendo seu mobiliário, eletrodomésticos e utensIlios, tendo estes como contra partida do 

serviço. 

• Prédio de 04 dormitórios (masculinos, ferninino), area para banhos, 

• Sala de Convivência e T.V. 

• 01 brinquedoteca, 

• 	01 sala de serviço social, 

• 	01 sala de psicologia, 

• 01 berçário que conta corn: banheiro e cozinha, 

• 01 sala de coordenaço corn banheiro, 

• 01 sala da direçào, 

• 01 cozinha, 

• 02 dispensas (alirnentacão e prod utos pereciveis), 

• 01 refeitOrio, 

• 01 Sala de reuniOes, 

• 01 Garagern coberta, 

• 01 cOmodo para depósito diverso 

• 01 lavanderia, 

• Area de lazer corn quiosque, playground, sendo que toda a area encontra-se em born estado 

de conservaço. 

• 	A lnstituiço conta corn 1 (urn) veIculo Saveiro cabine estendida de carroceria, corn a 

finalidade de transporte de cargas, sendo o mesmo indispensável no cotidiano da OSC e urn 

veiculo Kornbi que devido a defasagern de tempo de uso vern dificultando o trabalho 

desenvolvido. 
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2. DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

Casa Santa Maria - Acoihimento Institucional de Crianças e Adolescente 

LocAuzAçAo 

Endereço: Avenida João Batista Grava, nQ 32 Bairro: Jardim Santa Monica 

MunicIpio: So Manuel Estaclo: So Paulo 	CEP: 18.650-000 

Publico Alvo: crianças/adolescente 

Faixa etária: 0 a 13 anos e 11 meses (insercão) 

PerIodo de funcionamento: 24 horas / 7 dias por semana-ininterruptamente 

Capacidade de atendimento de acordo corn o espaço fIsico e Recursos Hurnanos para atendimento 

considerando o objeto: 20 

Previsäo de usuários atendidos: 20 

2.1. NOME DO RESPONSAVEL E TECNICO PELA ExEcuçAO DO SERVIO A SER QUALIFICADO 

Nome: Fernanda Regina Bonalume e Tainá Cristina Tomaz 

RG: 44.834.236-4 / 46.724.283-5 

CPF: 382.793.898-81 / 431.979.268-89 

Formaçâo: Psicóloga: CRP: 06/145717/ Servico Social: CRESS:61.523 

Endereço: Avenida Joo Batista Grava, 32 - A. Santa Monica 

CEP: 18.650.000 

MunicIpio: So Manuel - SP 

Telefones: (14) 3841-3905/ (14) 3842-3355 

E-mail:casasasantamariasociat@hotmail.com  
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2.2. DESCRtçAO DO SERVIO EM CONFORMIDADE COM A TIPIFICAçAO NACIONAL DE 

SERVIOS SOCIOASSISTENCIAIS 

Protecâo Especial de Alta Complexidade - Servico de Acoihimento Institucional 

A Casa Santa Maria executa o serviço de acolhimento institucional provisório e excepcional 

para crianças e adolescentes de ambos os sexos, em situacäo de risco pessoal, social e de abandono, 

que necessitam de medida protetiva, cujo as familias e ou responsáveis encontram-se 

temporariamente impossibilitados de cumprir sua funcäo de cuidado e proteço. A lnstituiçào 

busca excelência em todo a trabalho realizado, oferecendo urn ambiente acolhedor, acesso as mais 

diversas sociabilidades, garantindo a sernelhança do acolhirnento ao de uma residência, sem 

distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico e socioeconOrnico, da comunidade de 

origem das criancas e adolescentes acolhidos. 0 atendimento prestado é personalizado, em 

pequenos grupos como a utilizaço dos equipamentos e servicos disponIveis na comunidade local. 

o acolhimento é feito ate que seja possIvel a retorno a famIlia de origem ou a colocaçào em famIlia 

su bstituta 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Geral 

Disponibilizar protecào integral a criancas e adolescentes que necessitem de medida 

provisOria e excepcional por meio do serviço de Acolhimento Institucional, encaminhadas pelo 

Conselho Tutelar ou pela Vara da lnfância e Juventude. Acolher visando garantir as direitos dos 

mesmos respeitando suas singularidades e promovendo urn atendimento qualificado e adequado 

as exigências da tipificaçäo naciorial dos serviços de acolhimento institucional. 

Favorecendo o desenvolvimento psicossocial dos acoihidos e contribuindo para a 

fortalecirnento de vinculos familiar, quando for possIvel, e camunitários. 
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2.3.2. EspecIficos 

V Propiciar urn ambiente agradável, adequado e acoihedor corn equipe qualificada 

favorecendo os cuidados necessários as crianças e adolescentes e contribuindo para o bern-

estar dos mesrnos; 

V Oferecer acoihida e escuta afetiva a cada criança e adolescente inserida no serviço de 

acoihimento, garantindo sua proteção integral; 

V Propiciar suporte emocional, social, educacional e cognitivo necessário para elaboraço dos 

acolhidos sobre sua situaço de acolhimento e vivências que antecederam ao acolhimento; 

V Disponibilizar estrutura fIsica cornpatIvel ao püblico atendido garantido espacos saudáveis 

de convivência assim corno respeitando a individualidade de cada urn; 

V Realizar reunio corn a Rede Socioassitencial, Conselho Tutelar e Equipe Técnica do 

Judiciário para a elaboraçäo conjunta do Piano Individual de Acolhirnento (PIA); 

V Estabelecer vInculo entre a famIlia de origern e a lnstituiçäo de Acoihimento, salvo 

deterrninaço judicial corn posiçäo contrária; 

V Inserir as crianças e adolescentes acolhidos em atividades sociais e culturais que prornovam 

a participaçào e convivência comunitária; 

V Desenvoiver o projeto de apadrinharnento, corn as crianças e adolescentes e comunidade 

local; 

V Proporcionar ambiente seguro onde os acolhidos possarn se expressar acerca de suas 

necessidades, vivências, sentimentos e percepçöes dentro do Acolhimento junto a equipe 

Técnica; 

V Realizar capacitaçöes corn a equipe de trabalho aprimorando assirn o trabalho desenvolvido 

pela instituiço; 

V Fortalecer a articulaçào e trabaiho corn a Rede Sociassistencial do municIpio; 

V Manter interface corn CRAS e CREAS para garantir o atendimento social as famIlias dos 

acoihidos, visando trabaihar os conflitos para a construçào de uma dinâmica familiar que 

propicie a sua autonornia; 
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2.4. IMPACTO SOCIAL ESPERADO 

Assegurar Os direitos constitucionais de vida, liberdade, igualdade e segurança, garantindo 

que crianças e adolescentes possam ser prioritariamente reintegradas as suas famIlias de origem; 

ou como em muitos casos, ser reiriseridas socialmente por melo da adoção ou quando atingirem a 

maioridade aos 18 anos estando devidamente preparadas e orientadas perante a reinserção na 

sociedade. Para tanto, a instituicão vem realizando ao longo dos anos urn conjunto de 

procedimentos e métodos de acordo corn as legislacöes vigentes e alinhadas corn as diretrizes 

técnicas apontadas pela polItica de acoihimento institucional. Busca-se ainda a Preservação e 

fortalecimento da convivência comunitária (a crianca e o adolescente devern participar da vida 

diana da comunidade e ter oportunidade de construir laços de afetividade sign ificativos); 

3. DEscRIcAo DA REALIDADE DO OBJETO DA PARCERIA 

A Casa Santa Maria atua no bairro do Jardirn Santa MOnica que esta localizado as margens 

da rodovia João Mellão - SP 255, area peniférica do municipio, possuindo uma media aproximada, 

segundo dados coletados pelo ESF —Estratégia Saüde da Familia Dr. Abraão Nicolau Salurn de 3.000 

pessoas, porém dessas, muitas são imigrantes de outros estados que vem em busca de trabalhos na 

coiheita fixando residência no bairro pelo baixo custo dos aluguéis, sendo que ao término das safras 

estes migram novamente para seus estados de onigem, deixando muiheres e adolescentes gravidas. 

Outro fator de grande relevância sobre os moradores, e o tráfico de entorpecentes, pois segundo 

informaçOes da base militar 90 % dos flagrantes, realizados no ano de 2017 incidiram no bairro, 

resultando algumas prisOes, que desencadeiam outros agravantes, pois corn a prisão do arnimo 

familiar desestrutura e abrange diretarnente a situacão econômica da famIlia, levando muitas 

mulheres a utilizar-se da rodovia como forma de angariar recurso através da prostituição, em busca 

de suprir as necessidades básicas. Como observamos o bairro é extremamente vulnerável e tern 

suas problemáticas como urn efeito cascata, sendo urna ofensiva interligada a outra, formando-se 

uma cadeia de problernas afetando a comunidade. Fato este que revela a importância de se manter 

o trabalho social realizado pela Instituição no Bairro, pois manternos a compreensão parcial das 
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problemática que se caracterizam na comunidade e para isso, ternos realizado levantamentos 

básicos onde definirnos as prioridades de atendimento e as intervenção necessárias que motivem 

urna transforrnação social na cornunidade, onde as crianças, os adolescentes e jovens precisam de 

urna atencão constante porque, na sua rnaioria, sofrem corn a ociosidade negativa e corn a falta de 

projetos de vida produtivos, o que apresentam uma situacão de risco que afeta o bem-estar da 

cornunidade. Dal a importância de incorpora-los e apoia-los corn processos sOcios educativos e de 

formação. 

No que tange ao atendimento do Serviço de Acoihirnento Institucional, como acima citado, 

estarnos situados na cidade de São Manuel, no Bairro Jardim Santa MOnica, sendo parte integrante 

da rede sOcio assistencial do MunicIpio que está localizado no planalto da região central a 284 km 

da capital paulista, municIpio este que integra a comarca de São Manuel, acrescida dos rnunicIpios 

de AreiOpolis e Pratânia. 

Sabedores que ainda existe urna gama de crianças e adolescentes, corn seus direitos 

violados, e corn raros espaços oportunizados para dialogar sobre este fato, percebendo ainda o 

quanto esses direitos não são atendidos, devido a profunda desigualdade existente e a insuficiência 

de poilticas para solucionar essas questöes, perante todo o foco social que estamos enfrentando e 

ainda frisando que a realidade das famIlias brasileiras rnostra que as situaçOes socioeconOmicas 

podern gerar a violação de direitos dos seus membros, levando-os aos rornpirnentos dos vInculos, 

aurnentando sign ificantemente o nümero de crianças e adolescentes retirados do seio familiar e 

colocados no serviço de acoihirnento institucional. Portanto se faz necessário urna intervenção 

irnediata neste contexto, através da apropriação de conhecirnentos para que as equipes que atuam 

neste serviço possam garantir de forma segura o convIvio familiar dessas crianças corn acOes 

mobilizadoras neste aspecto, buscando modificar o tradicional arnbiente institucional, inserindo a 

crianca e ou adolescente em urn novo olhar diante de si e de sua situação, atraindo rnudanças 

significativas ern seu desenvolvimento social e cornunitário, além de seu absoluto bern estar. Diante 

deste contexto almejamos o rompimento destes paradigmas, trabaihando arduarnente para tornar 

rnais efetivos os pressupostos dessa proteção integral e apoiar a reorganização da proteção especial 

na polItica de asSistência social, buscando fazer valer o principio da prioridade absoluta e o do 

respeito a condiçào peculiar de pessoa em processo de desenvolvimento, reafirmando a 
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necessidade de considerarmos que a criança e a adolescente devem ser vistos corno tal, corn as 

potencialidades e fragilidades prOprias de sua idade ou de sua circunstância, corn direitos a serem 

arnados e ter a convivência familiar garantida, transforrnando as relacoes afetivas, promovendo 

segurança para a comunicação entre as partes. E ainda contextual izando de que a pobreza nào seja 

a fator predominante para violar o direito da criança e do adolescentes de seu convIvio familiar. 

Diante de tal situaço, tern-se o aumento significativo de nossa dernanda, especialmente 

relacionado as crianças e adolescentes desprovidas de seus direitos garantidos, sendo que em 

alguns casos esses indivIduos necessitam de medida protetiva através do Acolhimento Institucional, 

que é provisório e excepcional, em conformidade corn o Art. 98 do Estatuto da Crianca e do 

Adolescente, visando a garantir sua integridade biopsicossocial. 

Salientando que a Casa Santa Maria é a ünica lnstituiçäo que atende a Cornarca de Sào 

Manuel, no que tange a este segmento, ou seja, Acolhimento Institucional. 

4. DESCRIçAO DE METAS A SEREM ATINGIDAS E DE ATIVIDADES 

E SEREM EXECUTADAS 

o Serviço de Acolhimento oferecerá as crianças e adolescentes urn ambiente agradável, 

educativo e seguro, no qual ha oportunidade para o resgate dos valores básicos da convivência 

familiar e comunitária e para a livre expressào de suas potencialidades enquanto seres em 

desenvolvimento. Contudo, ao mesmo tempo, visaremos o retorno familiar o mais rápido possIvel 

(nos moldes do previsto nos arts. 19, §1 2  a 32,  92, inciso I e §42  e 100, caput e par. Unico, incisos 

IX e X, da Lei n 2  8.069/90). Esforcos concentrados e sistemáticos seräo direcionados a reconstituiçao 

do vInculo familiar, por meio das visitas domiciliares, do acompanhamento familiar, da promoçäo 

de oportunidades de convivência e, sobretudo, em conjunto corn os demais Orgàos encarregados 

da execuço das polIticas sociais do municIpio, pela inclusão da famIlia em todos as serviços e 

programas que forem necessários, pelo tempo que for necessário. 

o atendimento terá como princIpio norteador a respeito a peculiaridade de cada criança ou 

adolescente, proporcionando espaco adequado ao desenvolvimento do sentido do ser e do 
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pertencer, bern como da autonomia pessoal pelo exercIcio da participaçào e da cidadania. Será 

estruturado de modo a respeitar o disposto nos arts. 92 e 94, da Lei n2 8.069/90, corn ênfase na 

preservação dos vInculos familiares (sem prejuIzo da integraçâo em farnIlia substituta, mediante 

determinaço da autoridade judiciária competente, quando esgotados os recursos de 

manutencão na famIlia de origem), no no-desmembrarnento de grupos de irmâos, na 

participacâo comunitária e na preparaçâo gradativa para o desligamento. 

Por fim, cada urn dos acolhidos será estimulado a sonhar e a desenhar urn projeto de vida 

que substitua e supere suas experiências negativas (histOrico de abandono, de violência doméstica, 

de sobrevivência nas ruas, de uso de drogas, de exploração sexual, etc.), tendo as relaçöes sociais 

na unidade de acolhirnento institucional corno referenda positiva para a construço de uma vida 

digna. Para tanto, a aco educativa sera' priorizar alguns conteüdos básicos, incluindo os seguintes 

aspectos: 

4.1. ATIVIDADES DO COTIDIANO 

Sendo levando em conta a idade, a maturidade, os interesses e as condiçöes fIsicas e 

psicolOgicas de cada acolhido, gradualmente, será atribulda participaçào na organizaço, 

conservaçào e lirnpeza diana da casa e dos pertences pessoais, corn vistas a formaço de sujeitos 

responsáveis pelos seus atos, colaborativos e corn capacidade de planejar e executar atividades corn 

iniciativa e qualidade. 

4.2. ACOMPANHAMENTO ESCOLAR 

Os cuidadores orientaro a execuçäo das tarefas escolares e, quando necessário, haverá 

também o apoio de professores a serviço da Secretaria Municipal de Educacão, através do reforço 

escolar, favorecendo o aprendizado dos conteüdos ministrados pela escola e superando as 

eventuais dificuldades de aprendizagern. 

4.3. CONTEUDOS BASICOS DE CIDADANIA 

A partir do estudo e discussöes a respeito do Estatuto da Crianca e do Adolescente, do 

Regimento Interno do serviço de acolhimento institucional, de situaçöes do cotidiano e de temas 
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cle interesse (sexualidade, drogadiço, auto-cuidado, etc.), os acolhidos serào estimulados a refletir 

criticamente acerca de fatos da realidade e recebero esclarecimentos sobre direitos e 

responsabilidades. 

4.4. ATIVIDADES VOLTADAS A PREVENçAO 

0 Serviço de acolhimento institucional promoverá, corn o apoio dos Orgäos municipais da 

saüde e da educaçäo, atividades educativas especIficas voltadas a prevenço de situaçöes 

problernáticas, tais como o uso de substâncias psicoativas (inclusive as chamadas "drogas Ilcitas", 

como o álcool e o cigarro); as doenças sexualmente transrnissIveis (DST/AIDS); a gravidez 

indesejada; o envolvirnento corn "gangues"; a prática de atos infracionais etc. Tais atividades teräo 

lugar, preferencialmente ern arnbiente aberto a participaço de crianças e adolescentes da 

comunidade local. 

4.5. ENCAMINHAMENTO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES E PROGRAMAS DE 

APRENDIZAGEM 

Ocorrerá a partir dos 14 anos, visando, juntarnente corn a escolarizaçäo, garantir aos 

acolhidos a autonomia necessária para o desligamento da entidade de acolhimento institucional e 

para a busca da realização de projetos de vida. 

4.6. PARTIcIPAçA0 DA VIDA COMUNITARIA 

Será oportunizada a participaçäo em atividades de lazer, religiosas, educacionais, culturais e 

esportivas da comunidade local, participaço do servico de convivência e fortalecimento de 

vInculos, de modo a evitar que a unidade de acolhirnento institucional venha a tornar-se urn espaco 

isolado e segregacionista. Estas atividades levaro em conta a singularidade dos acolhidos, seus 

interesses e preferências pessoais, evitando-se atividades coletivas 2  que possam homogeneizar e 

estigmatizar. 
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4.7. PRESERVAçAO E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES 

0 Serviço de Acolhimento Institucional incentivará a fortalecimento dos vInculos familiares, 

por meio de visitas dos pals ou respons6ve1 3  e/ou a transporte da crianca/ adolescente ate o local 

de residência de sua famIlia, ao menos uma vez por semana, ressalvada a existência de ordem 

judicial expressa em sentido contrário (cf. art. 92, §49,  da Lei n 9  8.069/90). A vinda dos pals deve 

favorecer trocas afetivas positivas e o compartilhar de experiências, por meio, por exemplo, de 

brincadeiras, lanches coletivos, atividades de contacäo de histórias, etc. Caso haja necessidade em 

haver atransferência de criancas e adolescentes para outras entidades, esta somente ocorrerá 

mediante autorizaço do Juizo da lnfância e da Juventude, observado o art. 92, inciso VI da Lei n 9  

8.069/90. 

S. FORMA DE ExEcuçAo DAS ATIVIDADES E DE CUM PRIM ENTO 

DAS METAS A ELAS ATRELADAS 

5.1. INGRESSO E RECEPcAO DAS CRIANAS E ADOLESCENTES 

0 ingresso das crianças e adolescentes no serviço de acolhimento ocorrerá via Conselho 

Tutelar (nas situaçöes emergenciais) ou via JuIzo da lnfância e da Juventude (regra), devendo ser 

acompanhada de guia de acoihimento fornecida pela autoridade judiciária (cf. art. 101, §39,  da Lei 

nQ 8.069/90). Os demais casos de crianças e adolescentes em situacäo de risco que porventura 

cheguem ao conhecimento da unidade de acoihimento institucional serão comunicados a 
autoridade judiciária competente (Juiz da lnfância e da Juventude ou Juiz do Plantao Judiciário), no 

máximo em ate 24 (vinte e quatro) horas (cf. art. 93, caput, da Lei n9 8.069/90). 

Na chegada, as criancas e adolescentes seräo recebidos pelo educador social, corn imediata 

comunicaço do fato a Coordenaço e, em seguida, mediante ofIcio, ao JuIzo da lnfância e da 

Juventude. Se forem constatados sinais de violência fIsica ou abuso sexual, haverá imediato 

encaminhamento para avatiaçäo médico-psicolOgica, sem prejuIzo da realizaçäo de exame pericial 
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para comprovaco da violência sofrida. 0 acolhimento*  inicial deve ser realizado de maneira 

cuidadosa e planejada. Deve-se dar especial atencão ao mornento de acolhida inicial, no qual deve 

haver tratamento respeitoso e afetuoso. Na ocasio, será apresentado o espaço fIsico, as crianças e 

adolescentes que Ia se encontram, o cuidador de referência, o espaco privado (cama, armário, etc.), 

esclarecendo que o serviço é organizado para a proteço do acoihido. Urn contato inicial dessa 

natureza pode ser mais facilmente estabelecido se existirern entradas programadas. De acordo corn 

o CNAS e o CONANDA. 

5.2. PREENCHIMENTO DO PIANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO 

Quando do acolhimento de crianças e adolescentes será elaborado urn prontuário no qual 

obrigatoriamente constaräo todos os dados pessoais da crianca/adolescente, composiço familiar, 

situaçào habitacional, situaçäo de saUde, situação social, calendário de visitas e outras informaçöes 

necessárias, dentre as quais: 

V Sua identificação e a quaIificaço completa de seus pais ou responsável, se conhecidos, 

devendo ser providenciada cOpia da documentação correspondente; 

V 0 endereço de residência dos pais ou responsável, corn pontos de referenda; 

V Os nornes de parentes ou terceiros interessados em tê-los sob sua guarda; 

'7 Os motivos da retirada ou da nào reintegracäo ao convIvio familiar. 

Irnediatamente apOs o acolhimento da criança ou adolescente, a assistente social e o 

educador social de referência fará o prirneiro esboço do Piano individual de Atendimento (PIA), 

sempre vislumbrando em primeiro lugar a possibilidade de reintegração familiar, ressalvada a 

existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente, 

caso em que também deverá contemplar sua colocação em familia substituta, a ser efetuada 

conforme decisão da autoridade judiciária corn petente. 

Na elaboraço do PIA definitivo será conectada a rede de atendimento sócio assistencial, 

bern como a participaço do Poder Judiciário (cf. arts. 86, 87, inciso VI, 88, inciso VI, 93, par. ünico 

e 101, §4 9  a 7 2 , da Lei n2 8.069/90), levando-se tambérn em consideraçäo a opiniào da criança ou 
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adolescente e a oitiva dos pais ou responsável (cf. arts. 100, par. ünico, incisos XI e XII e 101, §52,  da 

Lei n2 8.069/90). 

Constaräo do PIA, dentre outros: 

V' Os resultados da avaliacào interdisciplinar a que seräo submetidos a crianca ou o 

adolescente e sua farnIlia, inclusive encaminhamentos. 

/ Os comprornissos assumidos pelos pais ou responsável e 

V A previsäo das atividades a serern desenvolvidas pelo acoihido e pelos seus pals ou 

responsável, corn vista a reintegraçäo familiar ou, caso seja esta vedada por expressa e 

fundamentada determinaçäo judicial, as providências a serern tomadas no sentido de sua 

colocaço em famIlia substituta, sob direta supervisào da autoridade judiciária. 

5.3. PRIMEIROS ENCAMINHAMENTOS 

Desde logo, de acordo corn as condiçöes pessoais de cada acolhido, será providenciado o 

seu encaminhamento a escola, a cursos (LaboratOrio de lnformática, por exernplo) e ao Projeto Açào 

FamIlia. A frequência escolar (bern como aos cursos e programas complementares) não deverá ser 

interrompida no caso de reintegraçào familiar ou encaminharnento a familia substituta. 

5.4. VISITA DOMICILIAR PELA ASSISTENTE SOCIAL 

Acontecerá logo após o ingresso da criança ou do adolescente na unidade de acolhimento 

institucional, tendo por objetivo a coleta das informaçöes que se fizerem necessárias para 

elaboraçào do PIA e para o delineamento de estratégias para a reintegraco junto a famIlia natural, 

providência que somente deixará de ser tentada ante a existência de ordem expressa e 

fundarnentada da autoridade judiciária cornpetente em sentido contrário (cf. art. 101, §42,  da Lei 

n9 8.069/90). 

A visita dorniciliar deve ser efetuada pelo assistente social da unidade de acolhimento 

institucional e/ou tarnbém por outros técnicos, que deverào elaborar relatório detalhado aos 

órgos competentes, sugerindo providências e encarninhamentos, inclusive a inclusäo da famIlia em 

[F] 
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todos os serviços e programas que forem necessários, pelo tempo que for necessário (cf. arts. 19, 

§32 c/c 23, par. iinico e 100, par. Unico, incisos IX e X, da Lei nQ 8.069/90). 

5.5. REAVALIAçOES PERIODICAS 

A situaco das crianças e adolescentes acoihidos, assim como de suas respectivas famIlias, 

será reavaliada trimestralmente, na perspectiva de proporcionar a reintegracão familiar da forma 

mais rápida possIvel, observado o disposto no art. 101, §8 2 , da Lei n 2  8.069/90. 

No máximo a cada 06 (seis) meses será encaminhado relatório circunstanciado a autoridade 

judiciária (cf. art. 92, §2 2, da Lei n2 8.069/90), no qual sero descritos os avanços e eventuais 

obstáculos encontrados no processo de reintegraço familiar, que deverá ser desencadeado corn o 

auxIlio dos Orgos, prograrnas e serviços püblicos que integram a poiltica municipal destinada a 
plena efetivaço do direito a convivência familiar e a expressa recomendaçào, subscrita pelos 

técnicos da entidade e/ou responsáveis pela execuçào da polltica municipal de garantia do direito 

a convivência familiar, no sentido da a destituiçäo do poder familiar, destituiçäo de tutela ou guarda 

(cf. art. 101, §92,  da Lei n2 8.069/90). 

5.6. ARTICULAcA0 COM OUTROS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO E SERVIOS 

Sem prejuIzo da execuçào das atividades que lhe säo prOprias, a unidade de acolhirnento 

institucional articular-se-á corn os programas em execuço no municIpio, bern corno fará uso dos 

serviços püblicos disponIveis para o atendimento das crianças e adolescentes acolhidas, bern corno 

de suas respectivas famIlias (cf. arts. 86, 87, inciso VI e 88, inciso VI, da Lei n 2  8.069/90). 

5.7. PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAcAO 

Eixos Norteadores: 

V 0 desenvolvimento integral dos acolhidos; 

V' A superaço de vivências de separaço e violência; 

V' A apropriação e ressignificaço da sua histOria de vida; 

V Q fortalecimento da cidadania, autonornia e inserço social. 

V' 0 estudo diagnOstico; 
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V 0 Plano Individual de Atendimento (PIA); 

V 0 acompanharnento da famIlia de origem 

V Executar todas as suas açöes de forma articulada e intersetorial. 

Por se tratar de urn serviço de alta complexidade, todas as acôes executadas no serviço de 

acoihimento sero monitoradas diariamente pela equipe técnica e operacional: 

V Semanalmente ocorrerào reuniöes técnicas para estudos de casos e mensalmente reunio 

da equipe técnica e operacional, onde seräo emitidos relatOrios sobre as acöes 

desenvolvidas. 

V Trirnestralmente supervisào do Ministério Pi.iblico corn visitas in loco, corn emissào de 

relatOrio qualitativo e quantitativo. 

V Semestralmente a visita da JuIza e técrilcas da Vara da lnfância Juventude; 

V E a observação dos eixos norteadores para o exercicio, bern corn avaliação diante dos 

indicadores apresentados 

V Além disso, será fiscalizada, a qualquer tempo, conforme o art. 95, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, pelo Judiciário, pelo Ministério Püblico e pelo Conselho Tutelar. 

6. DEFINIcAO DOS PARAMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA 

AFERIçAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

Como forma de mensurar e aferir parâmetros que serào utilizados para verificaçäo das 

metas, e se a proposta do serviço está vindo ao encontro das expectativas, e se vern sendo superado 

no decorrer da participaço dos usuários utilizaremos de técnicas de avaliaço corn regularidade e 

a qualidade das interaçöes que estaro sendo realizadas no decorrer da acäo, a fim de verificar as 

aquisiçöes que os usuários estào alcançando e a qualidade do Serviço. Essa avaliaçào dar-se-á no 

dia-a-dia da execuçào do rnesmo, cam envolvimento de todo a corpo de colaboradores e 

utilizarernos, as seguintes açöes: 
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7. PREVISAO DE RECEITAS E DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS 
NA EXECUçAO 

Para execuçäo do serviço qualificado sero aplicados os recursos abaixo relacionados: 

7.1. RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos aplicados na execuçào do serviço, serão custeados pelo Termo de Colaboraço, 

pelos parceiros e Recursos próprios da lnstituiço que sero angariados através de promocöes e 

ventos a se realizarem durante o referido ano, tendo seu Orçamento baseado no desenvolvimento 

das acöes do ano 2018. 

Outras Elementos Despesas 
Per Capita Custo Mensal 

Custo Anual 
Mensal PC x Capacidade  

Agua / Energia Elétrica I Gas  I Telefone / 
CombustIvel  

70,00 1.400,00 16.800,00 

Alimentaco 125,00 2.500,00 30.000,00 

Capacitaco de equipe (Viagem / Estadia e 

Al I mentaco)  
62,50 1.250,00 15.000,00 

Despesas Administrativas (Imposto / pedágio / 
Internet I Seguros / Tarifas Bancárias / Correlo) 

17,79 355,85 4.270,20 

Despesas extras corn acoihidos (lnternaco) 22,00 440,00 5.280,00 

Higiene e Limpeza 50,50 1.010,00 12.120,00 

Manutencöes (Prédio / Veiculos / lnformática I 
Relógio Ponto /Máqutnas e equipamentos em geral)  

34,19 683,78 8.205,36 

Maquinas e Equipamentos 110,29 2.205,70 26.468,40 

Material de Escritório 10,00 200,00 2.400,00 

Medicamentos 3,68 73,63 883,56 

Moveis / Utenslilos de cozinha / Bens de 

pequeno Valor / Materials Auxiliares 
13,72 274 1 46 3.293,52 

Outras despesas no classificadas 1,68 33,57 402,84 

Prestador de Servicos Diversos 33,81 676,16 8.113,92 

G - Total 555,16 11.103,15 133.237,80. 

Per Capita Mensal ( G/20) 555,16 6.661,89 
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7.2. RECURSOS HUMANOS 

Todos os colaboradores são admitidos em regime CLT e remunerados conforme Os 

parâmetros estabelecidos pela Norma Operacional Básica de Recursos Humarios do SUAS (NOB-RH) 

e ainda pelo documento "Orientaçöes Técnicas: Serviços de Acoihimento para Crianças e 

Adolescentes", do CONANDA e CNAS 

Salários Recursos Humanos: MENSAL 

Cargos 
Carga 

Horaria/semanal 
Quantidade 

Total 
 

Salário bruto 
 (individual) Salários - 

Coordenadora 

AuxiliarAdministrativo 

AuxiliarAdministrativo 

Assistente Social 

30 1 5.271,20 5.271,20 

44 1 2.509,20 2.509,20 

44 1 1.757,07 1.757,07 

30 1 2.151,34 2.151,34 

Cuidador (noturno) 12X36 cada 4 1.540, 14 6.160,56 

Cuidador (diurno + ferista) 12X36 cada 5 1.320, 14 6.600,70 

Cozinheiras 12X36 cada 2 1.320,14 2.640,28 

Serv. Diversos 44 1 1.320, 14 1.320, 14 

Psicóloga 44 1 2.151,34 2.151,34 

Assistente Social 12 1 1.061,83 1.061,83 

Contador 1 987,00 987,00 

A - Total Bruto mensal 

(A -E) 

19 32.610,67 

30.001,8 
B - Total liquido s/ encargos mensal 
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7.3. RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA ExEcuçA0 DO SERVIçO 

Custo mensal R$ Custo 	R$ anual Natureza da despesa 

Pessoal / Encargos Sociais / Estagiário / Prestador de 
36.583,49 439.001,85 

Serviços / Despesas Extras (internacão) 

Consumo Operaciorial (Alimentaco / Higiene e 
3.783,63 45.403,56 

Limpeza I  Material de Escritorto I  Medicamentos) 

Despesas Administrativas (Agua / Energia Elétrica / 
Gas / Telefone / CombustIvel / Imposto I 1.755,85 21.070,20 

pedagOgico / Internet / Seguros I  Tarifas Bancárias)  

Outras despesas não classificadas 33,57 402,84 

Manutencöes Diversas - Prestadores de serviços e 

materiais (Prédio I  VeIculos I  lnformática / Relógio 1.359,94 16.319,28 
Ponto /Máquinas e equipamentos em geral)  

Maquinas e Equipamentos 2.205,70 26.468,40 

Capacitaço de equipe (Viagem / Estadiae 
1.250,00 15.000,00 

Ali m enta ça a)  

Moveis / UtensIlios de cozinha / Bens de pequeno 

Valor / Materiais Auxiliares 
27446 3 293 52 

-'  

TOTAL 47.246,64. 	 566.959,65 

Previsäo de despesas mensais "per capita" (inclusive despesas corn pessoal): R$ 2.362,34 (20 

acolhidos) 
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7.4. VALORES PARA APLICAçAO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Valor R$ 

Fonte do recurso 

Mensal Anual 

FMAS 	- 	 repasse 	do 	Governo 
5.000,00 60.000,00 

Federal  

FMAS 	- 	 Termo 	Colaboraçào 
20.000,00 240.000,00 

Municipal  

WAS 	- 	 repasse 	do 	Governo 
4.030,66 48.367,88 

Estadual  

Parceiros 9.614,75 115.377,04 

A captar 8.601,23 103.214,73 

Total 47.246,64 566.959,65 
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8. c0N5IDERAcOEs FINAlS 

A oferta do serviço cumprirá os padrôes especificos exigidos pela IegisIaço promovendo o 

atendimento de crianças e adolescentes, respeitando suas peculiaridades, considerando idade; 

histOrico de vida; aspectos culturais; motivos do acolhimento; situacào familiar; previsäo do menor 

tempo necessário para viabilizar solucöes de caráter permanente (reintegracão familiar ou adoco); 

condicoes emocionais e de desenvovimento, bern como condiçoes especIficas que precisem ser 

observadas, dentre outras. A referenda será feita através de determinaçäo judicial e no do 

Conseiho Tutelar posto que, a rigor, todo e qualquer acolhimento institucional tern de ser 

referendado pela autoridade judiciária a quern competente, o afastamento de criança ou 

adolescente de sua famIlia de origern e seu subsequerite acolhimento (arts. 136, incisos I e II e par. 

ünico c/c arts. 101, incisos I a VII e §22; 129, incisos I a VII e 130, todos da Lei n2 8.069/90). 

Importante ressaltar que a medida de acolhimento institucional é, por expressa 

determinaçào legal (art. 101, §1 2, da Lei n9 8.069/90), provisória e excepcional, posto 

que viola o direitofundamentala convivénciafamiliarde que toda criança ou adolescente é titular 

(arts. 227, caput, da CF e 42,  caput e 19, da Lei n9 8.069/90), razo pela qual no pode ser vista como 

uma 'soluçào' para crianças e adolescentes em situaco de risco (que devem ser preferencialmente 

atendidas juntamente corn seus pais ou responsável e deve se estender pefo menor perlodo de 

tempo possIvel (a rigor no podendo, por força do disposto no art. 19, §2 2, da Lei nQ 8.069/90, ter 

duraço superior a 18 rneses, salvo comprovada a necessidade que atenda ao seu superior 

interesse, que devera ser devidarnente fundarnentada pela autoridadejudiciária (redacdo dada pela 

Lei 13.50912017). 

Durante a execuçào do servico a Organizaço manterá na forrnação de seu quadro de 

recursos hurnanos pessoas qualificadas, observando os parâmetros estabelecidos pela Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH) e ainda pelo documento "Orientaçöes 

Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes", do CONANDA e CNAS 

Diante da proposta aqui apresentada, dizemos que está em consonância corn a polItica 

ptiblica social definida pelo MunicIpio, fundamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente, na 

Lei Orgânica da Assistência Social e nas diretrizes nacionais em vigor. 
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Fundada 24 de Fevereiro de 2000 
CNPj 03775.32810001-78 

A Projeço dos valores para os atendirnentos corn as criancas e adolescentes no ano de 2019, 

estão baseadas nos gastos relacionados no ano de 2018, sendo que podero ocorrer percalços que 

interferiro nos valores, como a exemplo internaçöes de acoihidos, sendo necessário pagarnento 

de horas extras para colaborador que acompanha a criança por 24 horas, durante o perlodo de 

internaço. 

As parcerias da Organização corn outros Orgos competentes se dará em torno da ternática 

dos direitos da criança e do adolescente, o qual tern como eixo de apreciaço o relacionamento 

entre a infância e a cidadania, onde buscaremos observar e contribuir corn urna análise mais 

aprofundada nas questöes educacionais e sociais, proporcionando espaços rnais seguros para 

realização das acöes, baseadas em práticas restaurativas, garantindo o acesso aos seus direitos 

fundamentals através dos serviços e prograrnas de proteço especial. 

Säo Manuel, 18 de janeiro de 2019 
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Tainá Cristina Tomaz 
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