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1. Dados cadastrais da Entidade - Proponente

Associação Filantrópica Mamãe Idalina

Nome do Estado/DF/Município
CNPJ: 03.470.261/0001-63

São José do Rio Preto /SP

Endereço: Rua Azaim Pinto Murta, n? 136 - Jardim Vitória Régia,

Telefone: 33636988 FAX e.mai I: mamaeidal inabasicaéàterra.com.br

N° da Conta Corrente Código do Banco

N° da Agência Praça de Pagamento

2. Dados Cadastrais do Dirigente da Entidade

Nome: Justiniano Vieira Rocha Data Posse: 31/0 1/20 16
Vigência do mandato: 31/0 1/20 18

Nacional idade: Estado Civil: Cargo/Função:
São José do Rio Preto/SP Solteiro Presidente

N° RG/CI:
11.585.138-0

CPF: 005.203.858-02 Órgão Expedidor Data de expedição
SSP/SP

30/0612004

Endereço do Domicílio Rua,Dr. Raul de Carvalho, n° 1.828, BoaVista, São José do Rio Preto/SP, CEP: 15061-480
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Telefone Residencial Telefone Celular
e.mail:

(17) 3231 1748

3. Dados Cadastrais do Responsável Técnico do Serviço

Nome
Débora Pires Lacerda

Nacionalidade: Brasileira Cargo/Função
Estado
Civil: Casada Coordenadora Técnica / Assistente Social

N° RO/CI
36.635.783-9 Órgão Expeditor SSP/SP Data de expediçãoCPF: 325.366.378-75

Endereço do Domicílio ( Rua, n", bairro, cidade, DF e CEP)

Rua Mauro Raduan, 2633; Residencial Palestra; São José do Rio Preto - CEP 15.040-694.

e.mail:
deplacerda(êi),flmai I.comTelefone Residencial

1. Descrição da realidade que será objeto da parceria
A violência contra as mulheres tem por base as relações desiguais de gênero, como forma de reprodução do

controle das mulheres numa sociedade sexista e patriarcal. As desigualdades de gênero têm, assim, na violência
contra as mulheres, sua expressão máxima que, por sua vez, deve ser compreendida como violação dos direitos
humanos das mulheres. O conceito de violência contra as mulheres tem como base a questão de gênero, onde remete
a um fenômeno multifacetado, sendo assim falar em gênero requer do Estado e dos demais agentes uma abordagem
intersetorial e multidimensional na qual as dimensões acima mencionadas sejam reconhecidas e enfrentadas. Sendo
assim se faz necessário uma Politica de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, no sentido de dar conta da
complexidade da violência contra as mulheres e de garantir integralidade do atendimento àquelas que vivenciam tal
situação.

Segundo dados do DataSenado de 2013, estima que mais de 13 milhões e 500 mil mulheres já sofreram
[algum tipo de agressão (19% da população feminina com 16 anos ou mais). Destas, 31% ainda convivem com o
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agressor. E pior: das que convivem com o agressor, 14% ainda sofrem algum tipo de violência.

A Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340 de 7 de agosto de 2006), criada para coibir e prevenir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, conceitua e define as formas de violência vividas por mulheres no cotidiano:
violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, e contribuiu para que o cenário de denúncias de violência à
mulher sofresse mudanças a cada ano, depois de sancionada, pois as mulheres estão, aos poucos, denunciando as
agressões sofridas.

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, no ano de 2016, foram
registradas no Estado de São Paulo 128.709 ocorrências de violência contra as mulheres (homicídio doloso,
homicídio culposo, tentativa de homicídio, lesão corporal dolosa, maus tratos, calunia, difamação, injuria,
constrangimento ilegal, ameaça, invasão de domicilio, dano, estupro consumado, estupro tentado, estupro de
vulnerável, dignidade sexual).

No município de São José do Rio Preto não tem sido diferente, segundo dados da Delegacia de Defesa da
Mulher de São José do Rio Preto foram registrados, no ano de 2016, 1.646 ocorrências (homicídios, tentativa de
homicídios, lesão corporal dolosa, calunia, injúria e difamação, ameaça e vias de fato) e destas foram concedidas 671
medidas protetivas. As cidades da região de São José do Rio Preto também têm um grande número de casos de
violência contra a mulher, mas não tem estruturas necessárias para a implementação de Casa Abrigo, por isso a
importância de uma Casa Abrigo Regional.

A Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica de Longa Permanência faz palie de um
programa de políticas publicas de prevenção, assistência e combate à violência doméstica e de gênero. Nela temos
acolhimento provisório para mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de risco de morte ou
ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou
dano moral. Esse projeto é desenvolvido em local sigiloso, que assegure a obrigatoriedade de manter o sigilo quanto
à identidade das usuárias.

Por se tratar de um abrigo sigiloso, o endereço de referência das usuárias será o endereço da Secretaria
Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia, Rua Eduardo Nielsen, 420
- Jardim Congonhas, São José do Rio Preto.

A Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica de Longa Permanência tem como objetivo
acolher e garantir integridade física ou psicológica de mulheres em risco de vida e seus filhos menores de 18 anos
e/ou dependente, quando estiver sob sua responsabilidade, favorecendo o exercício de sua condição cidadã e de seu
valor de pessoas sabedoras de que nenhuma vida humana pode ser violentada.

o acesso será realizado através da rede socioassistencial em especial os serviços de atenção às mulheres em
situação de violência doméstica: Poder Judiciário, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centros de
Referência Especializados da Assistência Social - CREAS, Centro de Referencia à Mulher - CRM dos municípios
cooperados e do município de São José do Rio Preto.

Atenderá em acolhimento institucional até 05 famílias (mulheres e filhos) por mês, sendo 04 vagas para o
município de São José do Rio Preto e I vaga para outros municípios, por um período de até 120 dias, podendo este
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prazo ser reduzido ou ampliado conforme a situação de risco.

2. Resultados Esperados e Indicadores

Objetivos Específicos Resultados Esperados/Indicadores
Promover atendimento integral e multidisciplinar às
mulheres e filhos menores de 18 anos e/ou
dependente, quando estiver sob sua
responsabilidade, em especial nas áreas psicológica,
social e jurídica.

Proporcionar ambiente e atividades propícias para
que as mulheres possam exercitar sua autonomia e
recuperar sua autoestima além de fortalecer e
restabelecer os vínculos familiares, afetivos e
comunitários.

Possibilitar a construção de projetos pessoais e o
desenvolvimento de capacidades e oportunidades
para o desenvolvimento de autonomia pessoal e
social.

Manter articulação permanente com os serviços da
Rede de Atendimento e Enfrentamento à Violência
contra as mulheres (Casa Abrigo, Centro de
Referência de Atendimento à Mulher, Delegacias

Atendimento às usuárias e filhos/ dependentes em sua
totalidade de forma individual e grupal, buscando o resgate da
autoestima e autonomia para a vida independente.
Utilizar-se-á dos seguintes indicadores:
a) Relato das usuárias e familiares sobre o impacto do serviço
ofertado nas áreas social, psicológica e apoio jurídico;
b) Observação durante a realização das atividades: presença,
interação, evasão.
c) Acompanhar a evolução do Plano Individual de
Atendimento (PIA)
Manter ambiente sigiloso e desenvolver atividades de
laborterapia, oficinas, atendimentos individuais e grupos
reflexivos com temáticas relacionadas ao fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários, superação e não
reprodução do machismo, ciclo da violência, entre outras.
Indicadores:
a) Número de participantes nas atividades, analisar evasão,
participação.
b) Relato das usuárias sobre as ações desenvolvidas, se estas
estão contribuindo para resgatar a autonomia e melhorar a
autoestima.
Superar a situação de violência, a partir da elaboração de um
Plano Individual de Atendimento que proporcione a conquista
da autonomia pessoal e social.
Indicadores:
a) Análise dos Planos Individuais de Atendimentos;
b) Relato das usuárias sobre a contribuição do serviço no
desenvolvimento da autonomia.
Garantia de atendimento integral por meio de acesso aos
serviços da rede de enfrentamento à violência e das demais
políticas públicas:
Indicador:
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Especializadas de Atendimento à Mulher,
Secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social
e de Justiça);

a) Número de serviços da rede que foram envolvidos.
b) Analisar a integração entre os serviços de enfrentamento à
violência a partir do número de articulações realizadas e
efetivadas.

Promover o acesso à inclusão produtiva, por meio
da qualificação e/ou requalificação profissional;

Acesso a renda a partir da inclusão no mercado de trabalho;
Indicador:
a) Número de usuárias encaminhadas a Secretaria de
Trabalho/total de usuários
b) Número de usuárias qualificados/requalificados.

Articular ações de maneira sistemática e
permanente entre os serviços Centro de Referência
de Atendimento à Mulher (CRAM) e Casa Abrigo
no que se refere ao enfrentamento à
violência doméstica;

Propiciar atendimento integral a mulher em situação de
violência, possibilitando o enfrentamento a violência
doméstica.
Indicadores:
a) número de reuniões realizadas para discussão de casos entre
os serviços de enfrentamento à violência contra a mulher;
b) número de encaminhamentos realizados para a rede
socioassistencial
c) Análise das guias de referência e contra referência

Garantir e proteger os direitos das mulheres em
situação de violência considerando as questões
raciais, étnicas, geracionais, de orientação sexual,
de deficiência e de inserção social, econômica e
regional.

Oesconstruir preconceitos relacionados ao gênero, deficiência,
raça e classe social em relação à mulher na comunidade,
iniciando-se pelas escolas e empresas.
Indicadores:
Observação do relato de funcionários, professores e alunos,
após discussão sobre questão de gênero, raça /etnia, deficiência
em empresas e escolas.

3. Material de Consumo
• Material de expediente/ escritório

Agenda, alfinete de aço, almofada para carimbos, molha dedo, apagado r, apagador para quadro branco, apontador de
lápis, bandeja para papéis, bloco para rascunho, blocos auto-adesivos, borracha, caderno, caneta, caneta marca texto,
caneta para retroprojetor, cadeados, carimbos em geral, cartucho de tinta para impressora, cartão para registro de
ponto, calculadoras, classificador, clips, crachás, caixa arquivo em acrílico, cordões, porta crachás, cola, colchete,
corretivo, CD e DVO (RIR W) graváveis e regraváveis, pen drive, cartão de memória, envelopes de papel, envelopes
plásticos, espátula, estilete, etiquetas adesivas, extrato r de grampos, fita adesiva, giz, goma elástica, grafite,
grampeado r, grampos, guia para arquivo, impressos e formulário em geral, intercalador para fichário, lacre, lápis,
lapiseira, livros( de ata, de ponto e de protocolo), macho e fêmea, mural, papéis sulfite (A4 e Oficio 2), pastas em
geral( suspensa, arquivo morto, elástico, catálogo, AZ, em L, etc), papel carbono, percevejo, perfurador, pinça,
placas de acrílico, placas para sinalização, plásticos, porta-lápis, prancheta, pilhas, pincel atômico, pinceis para
quadro branco, quadro branco, quadros de aviso de cortiça, registrador, réguas diversas, selos para correspondência,
tesoura, tinta para carimbo, toner para impressoras, visor para pasta suspensa, placas e afins.
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• Material de acondicionamento e embalagem

• Material Pedagógico
Livros paradidáticos, livros de dinâmicas, jogos didáticos (tabuleiro de xadrez, dama, uno, quebra cabeça e outros),
papéis sulfite (A4, A3, Papel 40 e oficio, branco, ecológico e colorido), apontador com deposito, caneta hidrocor,
caneta marca texto, caneta para tecido, caderno, cola, cola colorida, cola glitter, cola vitral, caneta, guache, pincel,
tesoura, papel pardo, barbante, giz branco e colorido, giz de cera, cartolina, papel flipchart, papel laminado, papel
dobradura, papel fantasia, papel vegetal, papel de seda, papel crepom, papel cartão, papel celofane, papel contact,
papel ondulado, papel colorset, papel vegetal, revelação de fotos, bexiga, TNT, EVA, bolas de isopor, telas para
pintura, placas de isopor, tinta para pintura em telas, tinta para tecido, lantejoula, fita cetim, glitter, fitilho, algodão,
argila, anilina, linha carretel, materiais diversos (chapéu de palha, brinquedos pedagógicos, colar havaiano,
fantoches, dedoches, serpentina, confete, máscara de plástico, látex, espelho, cartelas para bingo, massa de modelar,
tapete de E.V.A.), caneta hidrocor, caneta marca texto, caderno, cola, cola colorida, cola gliter, lápis de cor, guache,
pincel, tesoura sem ponta, papel pardo, barbante, giz de cera, cartolina, papel flipchart, papel laminado, papel
dobradura, papel fantasia, papel vegetal, papel de seda, papel crepon, papel cartão, papel celofane, papel contact,
papel ondulado, papel colorset, papel vegetal, revelação de fotos, bexiga, TNT, EVA, bola de EV A, bolas de isopor,
placas de isopor, tinta, tinta para tecido, lantejoula, fita cetim, gliter, massa de modelar, apontador de lápis, caneta,
caneta marca texto, lápis, lapiseira, papéis sulfite (A4 e Oficio 2), papel vergê, pastas elástico, papel carbono, réguas
diversas, tesoura e afins.

• Material para cursos e oficinas
Materiais para cursos de capacitação profissional e oficinas, oferecidas pelo Programa, a serem definidas conforme
demanda (artesanato, alimentação, costura, bijuterias ecológicas, confecção de bolsas, bordado em chinelo, pedraria,
manicure, cabeleireiro, bordado, depilação e estética), tecidos, tesouras, fita métrica, réguas para costura, papel pardo
para moldes, linhas, viez, fita de cetim, bordado inglês, passa fita, sianinhas, bordados diversos, tear, lãs, linhas para
crochê, linhas para bordar, alfinetes, agulhas de mão, alicate de unha, esmalte, agulhas para máquinas de costura e
overloque, agulhas de crochê, agulhas de tricô, agulhas de bordar, bastidores, zíperes, velcro, azulejos, cerâmicas,
piso frio, pastilhas de vidro, pastilhas de cerâmica, pastilhas de metal e outros materiais, tinta para parede, massa
para grafiato e grafinne, lixas de diversas gramaturas, pincéis para pintura diversas, rolo para pintura, espátulas,
formas para fogão industrial, , facas, colher, panelas, pincéis de culinária, cola, cola de isopor, cola de E.V.A., cola
de bijouteria, cola permanente, cola chinelo, cola tecido, cola silicone, cola de madeira, cola instantânea, telas para
pinturas, barbantes cru e colorido, barbantes de sisal, chinelos, lantejoulas, missangas, botões, revistas de artesanato,
juta, feltros, olhinhos, guardanapos de papel para decoupagem, tinta látex, tinta a base de solvente, água raz, TNT,
madeirite, tinta acrílica, isopor, aviamentos, artigos em MDF, verniz, tinta spray, espelhos, pistolas para cola quente,
bastão de cola quente, espumas em geral glicerina, parafina, corante, essenciais e afins.

• Material de cama, mesa e banho.
Cobertores, colchas, colchonetes, fronhas, guardanapos, panos de prato, lençóis, toalhas de mesa, aventais, toalhas de
banho e rosto, tapete para banheiro, capa para colchão, capa para sofá, almofadas, travesseiros, tecidos para
confecção de toalhas de mesa e de banho, tecido para confecção de pano de prato e afins.
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Registra o valor das despesas com materiais aplicados diretamente nas preservações, acomodações ou embalagens de
qualquer produto, tais como: arame, barbante, caixas plásticas, de madeira, papelão e isopor, cordas, engradados,
fitas de aço ou metálicas, garrafas, garrafões e potes, linha, papel de embrulho, papelão, sacolas, suporte de
mangueira, suporte de botijão, suporte de vassoura, suportes de geladeira, suportes, cesto expositor, estante plástica,
gaveteiro plástico, sacos e afins.

• Material Educativo
Brinquedos educativos, jogos lúdicos, materiais pedagógicos, mochila escolar e estojo escolar, jogos diversos e afins

• Material para processamento de dados
Cartuchos de tinta, CD-ROM, DVD virgem e regravavel, etiqueta para impressora, cartuchos para impressoras jato
de tinta, mouse PAD, teclados, mouses, peças e acessórios para computadores e periféricos, recarga de cartuchos de
tinta, toner para impressora laser, pen drive, cartão de memória, HD- externo, aquisição de softwares(sistema
operacional e aplicativos), cabo HDMI, cabo de impressora, cabos de conexões.

• Materiais para manutenção de bens imóveis
Aparelhos sanitários, amianto, arames liso e farpado, areia, alambrados, argamassa, basculante, boca de lobo, bóia,
brita, brocha, cabo metálico, cal, calha, cano, cerâmica, cimento, cola, condutores de fios, conexões, postes, curvas,
esquadrias, espatulas, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas,
joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas de diversas gramaturas, madeira, marcos de concreto, massa corrida, niple, papel
de parede, parafusos, pias, pigmentos, pinceis diversos, portas e portais, pregos, reparos para valvulas, rolos, rolos
para pintura, sol ventes, sifão, tacos, tampa para vaso, tampão, tanque, tela de estuque, telha, telas, tijolo, tintas
diversas, torneira, trincha, tubo de concreto, tubo de pvc, válvulas, verniz, vidro, chaves em geral, puxadores,
cadeados, grafiato, rejunte, cimento, argamassas, massa corrida, massa plástica, alicate, chave de fenda, chave
inglesa, chave Philips, Suporte de vassoura, mangueira, martelo, alicate de pressão, rastelo, tinta para parede, massa
para grafiato, grafine, lixas de diversas gramaturas, pincéis para pintura diversas, rolo para pintura, espátulas, verniz,
tinta spray, espelhos, placa acrílico, chapa de alumínio.

• Material Elétrico e eletrônico
Benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitos eletrônicos, condutores, componentes
de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos,
fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite,
reatores, receptáculos, resistências, starts, suportes, tomada de corrente, fio de aço inox, eletrificador, central de
cerca elétrica, sirene, cabo de alta isolação, bateria selada, cantoneira, fio eletro plástico, canaletas, filtro de linha,
reparo para motor do portão eletrônico, controle de portão eletrônico, extensão, adaptador T, carregador de pilhas e
baterias antenas e afins.

• Gás Engarrafado
Registra o valor das despesas recarga de botijão de gás e afins.

• Material Farmacológico
Registra o valor das despesas com medicamentos tais como: medicamentos, acetona, soro, curativos, termômetro,
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• Gêneros Alimentícios

algodão, compressas de gazes, esparadrapo, antissépticos e afins

• Materiais para manutenção de bens móveis
Componentes, manutenção e reposição em bens móveis em geral, tais como: cabos, chaves, registro de fogão,
mangueira para fogão, margaridas, peças de reposição para fogão (pés, vidro, botão, tampa de chamas, grade) ,
geladeira (prateleiras, gavetas, pés, borrachas), freezer (prateleiras, gavetas, pés, borrachas), peças de reposição de
aparelhos domésticos e celulares, máquinas em geral (costura, masseira, lavar roupa, microondas, Batedeira, TVs e
DVs e bebedoro).

• Material Limpeza e Produção de Higienização
Álcool etílico, anticorrosivo, sabão em pasta, brilha alumínio, água sanitária, cloro, água raz, aparelho de barbear
descartável, balde plástico, bacia plástica, prendedor de roupa, bomba para inseticida, iscas para baratas e ratos,
capacho, cera, cesto para lixo, creme dental (adulto e infantil), desinfetante, desodorizante, detergente, escova de
dente, escova para roupas, esponja, flanela, inseticida, lustra-móveis, mangueira, pá para lixo, palha de aço, esponja
de aço, panos para limpeza, papel higiênico, porta-sabão, removedor, rodo, refil de rodo, sabonete, sabonete liquido,
saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de papel, multiuso, álcool em gel, cera, desengordurante, sabão
barra, sabão em pó, amaciante de roupa, vassoura (capim/ nylon/ pelo), vassoura sanitária, pente fino, shampoo
piolho, shampoo e condicionador (adulto e infantil), hidratante, hastes flexíveis com pontas de algodão, absorvente,
fralda descartável (infantil e adulto), lenço umedecido, fio dental, desodorante, lenço de papel, limpa vidro, lixeiras,
cortador de unha e balde com vassoura giratória, pedra sanitária.

• Material de Copa e Cozinha
Abridor de garrafa e lata, açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, facas, garfos, copos,
copos descartáveis, fósforos (maço), frigideiras, garrafas térmicas, paliteiros, panelas, botijão de gás, panos de prato,
papel alumínio, sacos para assar, papel manteiga, papel toalha para cozinha, filme plástico, celofane para assar,
pratos, travessas, panela de pressão, assadeiras, recipientes para água, suportes de copos para cafezinho e agua,
tigelas, velas, xícaras de café e chá, garrafão térmico, guardanapo de papel, filtro de papel, escorredor de pratos,
porta mantimentos, porta talheres, escumadeiras, conchas, porta detergente, porta sabonete liquido, talheres e pratos
descartáveis, toalha plástica descartável para mesa, mamadeira, bico para mamadeira, chupetas infantil, embalagens
plásticas (lanche, cachorro quente, pipoca), formas para fogão industrial, , facas, colher, panelas,

Arroz, feijão, macarrão, hambúrguer, espeto de carne, frango e kafta, goiabada, massa para lasanha, massa para
pastel, molho de tomate, extrato de tomate, carnes (bovina, suína, ave, peixe), refrigerante, suco, biscoitos de
polvilho, biscoitos salgado e recheado, rosquinhas, adoçante, temperos diversos (sal, pimenta do reino, pimenta
vermelha, orégano, colorífico, alho, cebola, cheiro verde, açafrão, chimichurri, coentro, louro, manjericão, noz
moscada, pimenta calabresa, sal amoníaco, bicarbonato de sódio, camomila, vinagre, azeite, shoyo, molho de
pimenta), gelo, atum, sardinha, pó de café, chá (mate, camomila, erva cidreira, hortelã, boldo), leite, leite em pó, leite
sem lactose, leite de soja, leite em pó formula infantil, açúcar cristal, açúcar refinado, manteiga, margarina, queijos
(minas frescal, parmesão, requeijão, mussarela), queijo ralado, maionese, ketchup, mostarda, água mineral (galão),
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sorvetes, iogurte, bolo simples, salgados prontos, pães diversos, lanches prontos, salsicha, presunto, mortadela,
batata palha, óleo, caldos (carne, frango, legumes), legumes e verduras em geral, frutas em geral, azeitona, palmito,
milho e ervilha em conserva, bacon, linguiça calabresa, linguiça toscana, paio, carne seca, fubá, farinha de trigo,
farinha de rosca, farinha de mandioca, farinha de milho, polvilho doce e azedo, trigo para quibe, amido de milho,
fermento em pó e biológico, ovo, creme de leite, leite condensado, gelatinas, chantilly, chocolate granulado,
essências, doces e comidas típicas (milho pipoca, canjica, paçoca, doce de leite, pé-de-moleque, achocolatado em pó,
canela em pó, canela em pau, cravo, chocolate em barra, panetone, balas, leite de coco, coco ralado, baunilha,
corantes, amendoim), pipoca de micro-ondas, ervilha seca, grão de bico, lentilha, proteína texturizada de soja, soja em
grãos, mel e afins.

• Uniformes e Vestuários

Uniformes, agasalhos, artigos de costura, tecidos em geral, calcinhas, cuecas (infantis e adultos), aventais, meias
I (infantis e adultos), calçados, sutiãs e afins.

• Material Químico:

Inseticidas, substâncias utilizadas para combater insetos, fungos e bactérias e afins.

• Material de proteção e segurança:

Cadeados, guarda-chuvas, lona, luvas, mangueiras, avental, touca e luva para cozinha, bota de borracha, luva de
borracha e afins.

• Material para manutenção de veículos
Água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmara de ar,
carburador completo, sifão, colar de embreagem, condensador e platinado, correias, conserto de pneus (furos), disco

i de embreagem, ignição.junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras,
I material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, para-brisa, para-choque, platô, pneus, reparos,
retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula da marcha - lenta e termostática, velas e afins.

• Combustíveis e lubrificantes automotivos
Registra ° valor das despesas com combustíveis para motores a combustão interna de veículos rodoviários, óleos
lubrificantes destinados aos sistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa de transmissão de força e graxas grafitadas

I para altas e baixas temperaturas, tais como: aditivos, álcool hidratado, fluido para amortecedor, fluido para transmissão
hidráulica, gasolina, graxas, óleo diesel, óleo para Carter, óleo para freio hidráulico, etanol comum e afins.

4. SERVIÇOS DE TERCEIROS

Contratação de serviço de terceiros para manutenção de bens móveis, imóveis e eletrodomésticos em geral:
I serviços de mão de obra, tais como: pedreiro, carpinteiro, marceneiro, serralheiro, tapeceiro, marmoraria,
I calheiro, pintor, jardineiro, eletricista, pintura, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos em
L_~g~e~ra~l2.' :::..c-,=al~·p::.::e~te~s~,~d~i..:..v.:.::is:.::ó~ri~a~s"-.,a~q:1:u~e::.::c:..::e:.:::d:.:::o~r:::..s.:::.o.:.::la::.r"-.,l.:.::a::.m::.b~l~·i~s..:::d:.::.e..:.a::.la::..:l:.:.:TI:.:::b.:.:ra::..:d::..:o::....:.e...:.te.:..:l:.:::a:.=.s,,-c.:..:e:.:r...:.c.::.a...:e.:.:1e:..:'t:::..:ri:..:c..:.:a.:.... -'
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• Recibo de Prestação de Autônomo RP A para pagamento de serviços de mão de obra, tais como: pedreiro,
carpinteiro, serralheiro, tapeceiro, jardineiro, marmoraria, pintor, eletricista, pintura, reparos em instalações
elétricas e hidráulicas, reparos em geral, carpetes, divisórias, lambris de alam brado e telas, cerca elétrica.

• Pagamento de taxas de água, energia elétrica, telecomunicações, TV a cabo e serviço de internet, IRRF;
• Pagamento de locação de imóvel, Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, Seguro Obrigatório de

Imóvel, IRRF.
• Pagamento para confecção de material para comunicação visual, serviços de áudio, vídeo, foto, faixas,

banners, folders, impressos e formulários em geral e confecção de crachás, placas;
• Aquisição de selos para correspondência.
• Pagamento de cursos de qualificação profissional (para usuários);
• Pagamento direto aos conferencistas e/ou expositores pelos serviços prestados e serviços técnicos

profissionais (Supervisão Técnica), (para equipe técnica e usuários);
• Pagamento de honorários contábil, informática e etc;
• Pagamento de cópias xerográficas e reprodução de documentos;
• Pagamento de confecção de uniformes;
• Pagamento de recarga de extintores e cartuchos de impressoras;
• Pagamento de serviços de reparo, consertos e revisões de máquinas e equipamentos: manutenção de

máquinas e equipamentos de processamento de dados e periféricos, interfone, relógios de ponto, bebedouros,
software, máquina de costura, panelas de pressão, retroprojetor, máquinas e equipamentos fotográficos,
aparelhos de fax e telefonia, fogões, geladeiras, freezer, televisões, aparelhos de celular, micro-ondas, ar
condicionado, ventiladores e máquina de lavar roupa;

• Pagamento de empresa de alarme e monitoramento de câmeras;
• Pagamento de serviços de reparos, consertos e revisões de veículos tais como: estofamento, alinhamento,

balanceamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem, mecânica, pintura, troca de filtros e óleos em geral
e valor de franquia de seguro;

• Pagamento de serviços, atualização e adaptação de softwares, suporte técnico, manutenção, revisão e
correção de problemas operacionais e manutenção de softwares.

• Pagamento de diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação de coordenação e equipe técnica
e motorista;

• Pagamento de despesas de custos indiretos da administração da parceira como: Assessoria Jurídica, serviços
de cartório e etc.

• Licenciamento de veículos, pagamento de IPVA, seguro obrigatório de veículos, pagamento de franquia de
seguros;

• Recibo de Prestação de Serviços de Autônomo - RPA para contratação de funcionários;
• Pagamento do recolhimento do INSS e IRRF de acordo com o Recebimento de Prestação de Autônomo -

RPA;
• Bilhetes de passagem municipal, intermunicipal e interestadual e taxa de pedágio;
• Pagamento de serviços de limpeza e conservação: dedetização e desentupidora, diarista, jardinagem e afins;
• Pagamento de fretes e transportes de encomendas: fretes e carretos, remessa de encomenda, transporte de

mercadorias de produtos e afins;
• Pagamento de despesas com refeições, nos casos que houver necessidade de recâmbio;
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r • Exames admissionais, periódicos, alteração de função, retorno de afastamento pela previdência, Perfil
Profissiográfico Previdenciário - PPP, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO,
Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais e Dimensionais - PPRAD;

5. Bens
• Aparelhos e equipamentos de comunicação

Aparelho de telefonia, bloqueador telefônico, aparelho celular, detector de chamadas telefônicas, interfone, PABX,
secretaria eletrônica e afins.

• Aparelhos e utensílios domésticos
I Registra o valor das despesas com aquisição de eletrodomésticos em geral e utensílios, com durabilidade superior a
I doi s anos, uti Iizados em serviços domésticos, tais como: aparelhos de copa e cozinha, aspirador de pó, batedeira,
botijão de gás, chuveiro ou ducha elétrica, circulado de ar, condicionador de ar, conjunto de chá/café/jantar, escada
portátil, exaustor, faqueiro, filtro de água, fogão, forno de micro-ondas e elétrico, geladeira, freezer, batedeira, grill,
liquidificador, máquina de lavar roupa, tábua de passar roupas, torneira elétrica, torradeira elétrica, umidificador de ar,
ferro de passar e batedeiras industriais, liquidificador industrial afins.

• Equipamentos para áudio, vídeo e foto
Registra o valor das despesas com aquisição de equipamentos de filmagem, gravação e reprodução de sons e imagens,
bem como os acessórios de durabilidade superior a dois anos, tais como: amplificador de som, caixa acústica, data
show, máquina fotográfica, microfone, projetor, rádio, retroprojetor, televisor, tela para projeção, aparelho de som,
DVD, karaokê e afins

• Máquinas, utensílios e equipamentos diversos
Registra o valor das despesas com máquinas, aparelhos e equipamentos que não estejam classificados em grupo
específico, tais como: aparador de grama, carrinho de bebê, bebê conforto, aparelho de ar condicionado, bebedouro,
carrinho de feira, container, furadeira, maleta executiva, ventilador de coluna e de mesa e afins.

• Equipamentos de processamento de dados
Caneta óptica, computador, monitor, estabilizador, impressora, kit multimídia, notebook, mesa digitalizadora, modem,
monitor de vídeo, placas, processador, scanner, teclado para micro e afins.

• Mobiliário em geral
Registra o valor das despesas com móveis destinados ao uso ou decoração interior de ambientes, tais como: armário,
arquivo de aço ou madeira, balcão, banco, banqueta, cadeira, beliche, cama auxiliar, cama, carrinho fichário, banco
escolar, berço, colchão, escrivaninha, espelho moldurado, estante de madeira ou aço, estofado, flipsharter, guarda
roupa, mesa, poltrona, quadro para editais e avisos, relógio de mesa/parede/ponto, sofá, suporte para tv e vídeo e afins.

• Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico
Registra o valor das despesas com qualquer aparelho, utensílio ou equipamento de uso médico, odontológico,
laboratorial e hospitalar: aparelho para inalação, cadeira de rodas, medidor de pressão arterial (esfignomanômetro),
termômetro digital e afins.



I CNPJ: 03.470.261/0001-63
RUA AZAIM PINTO MURT A, 136 - FUNDOS
CEP: 15075·200 - JARDIM VITÓRIA RÉGIA

SÃO JOSÉ DO RlO PRETO - SP
TELEFONE: 17 3363-6988ASSOCIAÇÃO MAMiE IDAtlNA

• Peças não incorporáveis a imóveis
Registra o valor das despesas com materiais empregados em imóveis e que possam ser removidos ou recuperados,
tais como: carpetes (primeira instalação), cortinas, divisórias removíveis, estrados, persianas, tapetes, grades e afins.
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I
lU - EXECUÇÃO DO SERVIÇO

- - __ - - ._. .h _~ .•.•~ _ - - -"

ATIVIDADE META OBJETIVOS
FORMA DE
EXECUÇÃO

CUMPRIMENTO
DAS METAS

RESP.
..-

PARÂMETROS DE
AFERIÇÃO

Atendimento

Individualizado

Acompanhamento
Sistemático

Atender até 5
famílias/mês

Atender até 5
famílias/mês

-Acolher os usuários;

-Publicitar informações sobre
Programas, Projetos e outros
Serviços;

-Contribuir para o acesso as
Políticas Públicas;

-Estabelecer vínculos entre o
usuário e equipe técnica;

-Possibilitar o fortalecimento
dos vínculos familiares e
comunitários.

-Fortalecer vínculos familiares
e comunitários,

-Sensibilizar o usuário quanto

-Entrevista,

-Orientações,

-Cadastro do usuário

-Encaminhamentos,

-Atendimento
psicossocial,

- Atendimento
jurídico.

- Anamnese.

-Entrevistas,

-Orientações,

-Encaminhamentos,

De acordo com a
demanda, no
período de

01106/2017 à
31/0512019

De acordo com a
demanda, no
período de
01106/2017 à

Equipe
Técnica

Equipe
Técnica

PIA -Plano de
Atendimento
Individualizado, Setor
de Monitoramento,
Relatório Mensal de
Atividades, Planilha
de Atendidos

PIA -Plano de
Atendimento
Individualizado, Setor
de Monitoramento,
Relatório Mensal de
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as suas potencial idades, -Atendimento 31/05/2019 Atividades, Planilha
psicossocial, de Atendidos

-Acompanhar e encaminhar
para os serviços da rede. -Contato com a rede,

Visita lnstitucional Atender até 5 -Conhecer a Rede Local de -Discussão de casos, De acordo com a Equipe Relatório Mensal
famílias/mês Serviços, demanda, no Técnica

-Entrosamento com a período de-Articular o trabalho em rede. rede,
01/0612017 à

- Divulgar o trabalho em rede. -Fortalecimento das 31/05/2019
ações,

Grupos Reflexivos Atender até 5 -Reflexões acerca de temas -Dinâmicas, De acordo com a Equipe Relatório Mensal,
famílias/mês trazidos pelas usuárias, demanda, no Técnica Setor de

-Atividades lúdicas, período de Monitoramento,
-Fortalecer vínculos afetivos,

-Atividades 01/06/2017 à Formulário de

-Melhorar a autoestima, audiovisuais; 31/05/2019 Avaliação.

-Oportunizar a construção - Palestras;
coletiva de alternativas para as

-Debates e discussãoproblemáticas vivenciadas,
de temas diversos.

- construir um código de
convivência coletiva que vise
despertar a solidariedade e a
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humanização do espaço.

Oficina de Atender até 5 - Proporcionar conhecimento - Confecção de De acordo com a Cozinheira Relatório Mensal,
Culinária famílias/mês culinário com o objetivo de receitas de pães, demanda, no e agente Setor de

gerar renda; salgados e doces, período de social Monitoramento,
01/06/2017 à Formulário de

- Conscientizar sobre uma - Orientação de 31/05/2019 Avaliação.
alimentação saudável, preparo dos

- Incentivar as crianças,
alimentos,

adolescentes e mães sobre - Orientar sobre os
desperdício, custos dos alimentos

produzidos e valor a
ser vendido.

Oficina de Atender até 5 - Melhorar a auto-estima - Oficinas de De acordo com a Agentes Relatório Mensal,
Laborterapia famílias/mês atividades manuais, demanda, no Sociais Setor de

- Fortalecer vínculos afetivos, artesanais e período de Monitoramento,

- Promover momentos de reciclagem. 01/06/2017 à Formulário de

diversão e descontração, 31/05/2019 Avaliação.

- Oportunizar meios de gerar
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renda,

Visitas Culturais e Atender até 5 - Melhorar a autoestima - Caminhadas na De acordo com a Equipe Relatório Mensal e
de lazer famílias/mês represa; demanda, no Técnica, Setor de

- Fortalecer vínculos afetivos, período de Agentes Monitoramento.
- Visitas ao 01/0612017 à Sociais- Promover momentos de

diversão e descontração,
Planetário, 31/05/2019

- Visitas ao Parque
Ecológico,

- Visitas aos
shoppings;

Reuniões entre Atender até 5 - Articular os serviços de - Referência e Contra De acordo com a Equipe Relatório Mensal e
CRAMECasa famílias/mês enfrentamento à violência referência; demanda, no Técnica Setor de

Abrigo doméstica (CRAM e Casa período de Monitoramento.
Abrigo); - Reuniões; 01106/2017 à

- Ofícios; 31/05/2019
- Possibilitar o fortalecimento
dos vínculos familiares e - Relatórios;
comunitários;

-Encami nhamentos;
- Integrar os serviços através
de reuniões periódicas para - Protocolo de
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discussão de casos; atendimento.

- Avaliar periodicamente os
serviços de enfrentamento à
violência doméstica (CRAM e
Casa Abrigo);

- Encaminhar e acompanhar a
evolução dos usuários
atendidos.

Reunião de equipe Participação - Capacitação; - Reuniões Bimestral no Funcionário Relatório Mensal e
de trabalho de todos os período de s e Diretoria Setor de

funcionários - lntegração; - Palestras 01/06/2017 à da Monitoramento.

- Possibilitar momentos de - Dinâmicas 31/05/2019 Associação

vínculos entre os funcionários; Filantrópica

entre funcionários e diretoria; - Debates e discussão Mamãe
de caso ldalina -

- Orientar; AMAl
- Formulários

- Informar;
- Confraternização

- Organizar;
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IV-RECURSOSHUMANOS

Quant. Função Carga Horária Salá rio/Vincu 10

I Assistente Social/Coordenadora 40 horas/sem. 3.741,24

1 Assistente Social 30 horas/sem. 3.074,55

I Psicóloga 40 horas/sem. 2.747,40

I Encarregado Adm in istrati vo 40 horas/sem. 1.909,33

I Cozinheira 40 horas/sem. 1.375,23

I Auxiliar de Limpeza 40 horas/sem. 1.197,20

I Educador Social 12X36 - Diurno 1.456,50

I Educador Social 12X36 - Diurno 1.456,50

I Educador Social 12X36 -Noturno 1.456,50

.. ~
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I Educador Social 12X36 - Noturno 1.456,50

1 Assistente Adm in istrativo 40 horas/sem. 1.397,16

• Contratação de funcionários em caráter temporário para cobrir férias e atestado médico, uma vez que o serviço é contínuo.

V- SERVIÇOS DE TERCEIROS/BENEFÍCIOS

• Pagamento de vale alimentação;
• Pagamento de vale refeição;
• Pagamento de vale transporte
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2018

NOME DO SERVIÇO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E RISCO IMINENTE DE MORTE.
Vigência do Convênio: 01/06/2017 a 01/06/2019
Origem do recurso: MUNICIPAL

DESPESAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO PROVISIONAMENTO TOTAL

Recursos
RS 18.512,12 RS 18.512,12 RS 18.512,12 R$ 18.512,12 RS 25.628,05 RS 23.000,00 RS 23.000,00 RS 23.000,00 RS 23.000,00 RS 26.000,00 RS 26.000,00 RS 26.000,00 RS 269.676,53

Humanos

Encargos Sociais RS 6.905,64 RS 6.905,64 R$ 6.905,64 RS 6.905,64 RS 6.905,64 RS 8.500,00 R$ 8.500,00 RS 8.500,00 RS 8.500,00 RS 9.700,00 RS 9.700,00 RS 9.700,00 R$ 97.628,20

130 salário RS 15.000.00 RS 22.000,00 R$ 37.000,00

Férias RS 3.000,00 RS 4.000,00 RS 7.000,00 RS 9.000,00 RS 3.000,00 RS 6.000,00 R$ 32.000,00

1/3 de férias RS 500,00 RS 700,00 RS 1.500,00 RS 1.600,00 RS 500,00 RS 1.500,00 RS 6.300.00

Rescisão RS 80.Q18,27 RS 80.078,27

Serviços de
R$ 8.500,00 RS 18.500,00 R$ 11.000,00 RS 8.500,00 RS 8.500,00 RS 9.000,00 RS 9.000,00 RS 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 RS 9.000,00 RS 9.000,00 RS 118.000,00

Terceiros

Material de
R$ 7.000,00 R$ 13.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000.00 RS 9.000,00 RS 9.000,00 RS 9.000,00 RS 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 104.000,00

Consumo

Aquisição de
Material RS 2.500,00 RS 2.500,00

Permanente

Serviços de
Terceiros! RS 6.912.00 RS 6.135,00 RS 6.474,00 RS 6.474,00 RS 7.684,62 R$ 8.000,00 RS 9.000,00 RS 9.000,00 RS 9.000,00 RS 9.500,00 RS 9.500,00 RS 9.500,00 RS 97.179,62
benefícios

TOTAL R$ 47.829,76 R$63.052,76 R$ 49.891,76 R$47.391,76 RS55.718,31 R$ 61.000,00 RS 63.200,00 RS 69.500,00 RS 69.100,00 RS 66.700,00 RS 85.700,00 R$ 85.200,00 RS 80.078,27 R$ 844.362,62
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Maureen de ÃiCida Leão Cm::Y
Secretária Municipal dos Direitas e Políticas para Mulheres, Pessoa com

Deficiência, Raça e Etnia


