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PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS

ORGANIZAÇÃO PROPONENTE: CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA
INFANCIA-CRAMI

CNPJ: 56 357 650 0 001-43

ENDEREÇO: Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 39 andar

CIDADE: São José do Rio Preto U.F.:SP CEP: 15 090 000

TELEFONE: 17- 32273484

E-MAIL: crami.riopreto@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Dr. Marcelo A.I.Barboza

Função: Presidente

CPF: 066.115 648-61

RG: 10.490 532-3

Telefone para contato: 32273484
CEL: 17- 997718877

E-mail: marcelob@famerp.br

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO;

Nome: Valdete Aparecida Gobbi Andrade
CPF: 043 717 828 -50

RG: 11.083 767- 8

Número do Registro Profissional:
Telefone para contato: 17 - 32273484
CEL: 17- 981957518

Email: reiagobbi@hotmail.com

N9 DE INSCRIÇÃO NO CMAS: 038

Tipo de Inscrição Entidade (x) Serviço ( )

Vigência: 03/05/2019

N9 de registro no CMDCA: 041

Vigência: 11/04/2020
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TIPO DE SERVIÇO: Acolhimento em Família Acolhedora e Projeto de Transição do Serviço de
Proteção e Atendimento Especializado para Famílias e Indivíduos para execução direta no
CREAS.

Proteção Social: Especial de Alta e Média Complexidade

PÚBLICO ALVO:

Crianças e/ou adolescentes no Município de São José do Rio Preto, de zero a dezessete anos
e onze meses de ambos os sexos, em situação de risco pessoal e social, sob a medida de
proteção, que necessitem serem afastadas do meio familiar após intervenção: conselhos
tutelares e Vara da Infância e Juventude.

Famílias com crianças e/ou adolescentes que vivenciam situação de violação de diretos
sendo vítimas de violência física, psicológica, negligência e violência sexual: abuso e
exploração sexual.

Período de Execução das Atividades Previstas
Início: 01/01/2019 Término: 31/03/2019

Dias e Horários de Execução do Serviço: de segunda a sexta-feira no horário das 8h00 as
17:00 horas

Território:

Município de São José do Rio Preto

1-JUSTIFICATIVA

O CRAMI - Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância é uma Organização

da sociedade civil, sem fins lucrativos, que se mantém através de diferentes parcerias. A
estrutura física do CRAMi é mantida pela Funfarme/Famerp e sua sede localiza-se nas
dependências das mesmas. No município de São José do Rio Preto, a criação do CRAMI
representou um marco na intervenção frente às situações de violência contra criança e
adolescentes e possibilitou o desenvolvimento de várias estratégias de atuação através de
projetos e parcerias que foram representativos no fortalecimento social da comunidade.

Foi implantado no município de São José do Rio preto no ano de 1988, por iniciativa da
Fundação Faculdade de Medicina - FUNFARME/FAMERP, com o objetivo de atender crianças e
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adolescentes vítimas de violência doméstica. Desde então vem desenvolvendo e dando

continuidade a vários projetos que buscam, incessantemente, enfrentar a violação dos direitos

de crianças e adolescentes.

O Estatuto da Instituição em seu artigo 29 estabelece que "O CRAMI - São José do Rio

Preto tem como objetivo a promoção de atividades de relevância pública e social, além da

proteção integral à criança e adolescente vítima de violência doméstica, através da prevenção,

diagnóstico, promoção, tratamento e sociabilização, além da defesa dos interesses e direitos

protegidos pela lei federal n9 8069/90 - Estatuto da criança e do adolescente (art. 210) item III,

não necessitando da prévia autorização da assembléia para ajuizar as ações civis".

A violência é um fenômeno complexo de âmbito mundial e sua ocorrência está

vinculada a diversos fatores: sociais, culturais, psicológicos, políticos, religiosos, entre outros.

A intervenção frente às diferentes situações de violência representa um desafio para a

sociedade em geral. Os índices de ocorrência, tanto nacionais quanto internacionais, revelam

sua presença nos mais variados segmentos sociais e indicam urgência na realização de ações

que de fato possam amenizar seus efeitos.

O trabalho com famílias em que crianças e adolescentes sofrem violação de direitos é

fundamental na prevenção e na intervenção frente às situações de violência em geral, uma vez

que é no grupo familiar que a criança desenvolve e estabelece suas primeiras formas de

relacionamento, interioriza limites e, conseqüentemente aprende a lidar com sua

agressividade.

O CRAMI atende todo o município de São José do Rio Preto que esta localizado no norte

do estado de São Paulo, distante 450 Km da capital do Estado. A sua economia baseia-se no

comércio, prestação de serviços, indústrias diversas e agricultura. Possui IDH - índice de

Desenvolvimento Humano de 0,834, e PIB per capta mensal no valor de R$ 1.071,00 (hum mil e

setenta e um reais), com uma população estimada de 408.258 habitantes.
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O Município cresceu de forma muito rápida e desordenada, principalmente nas regiões

periféricas e a Política de Habitação à época não acompanhou este crescimento. Neste

desordenamento, foram instituídos no município 118 loteamentos irregulares, que se

estabeleceram à margem da zona urbana, uns com proximidade, porém a maioria muito

distante de toda a rede pública de saúde, assistência social e educação, sem nenhuma rede

socioassistencial de apoio, alguns com nenhuma estrutura de comércio e sem rede de

saneamento básico como água, luz, esgoto, asfalto.

Muitos destes loteamentos pela dificuldade no acesso às políticas públicas foram se

caracterizando como bolsões de pobreza multidimensional, com alto índice de vulnerabilidade

e risco social.

Conforme dados do censo IBGE 2010, o município possui 64.789jovens entre 15 a 24 anos

de idade e 56.337 pessoas com mais de 60 anos de idade, representando, respectivamente,

15,8% e 13,8 % da população total do município, que entre os quais muito se encontram em

situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal ou social.

O fenômeno da violência afeta todas as camadas sociais, porém de acordo com o

levantamento da territorialidade através das fichas de notificações, constatamos que a grande

maioria é proveniente da região norte e envolvem famílias em situações de vulnerabilidade

social, o que demanda várias outras intervenções e cuidados frente às famílias atendidas.

2-META

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA: ATE 05 FAMÍLIAS

PROJETO DE TRANSIÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA FAMÍLIAS
E INDIVÍDUOS PARA A EXECUÇÃO DIRETA NO CREAS: ATE 100 FAMÍLIAS

3 - Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles
atreladas)

PROJETO DE TRANSIÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA FAMÍLIAS
E INDIVÍDUOS PARA A EXECUÇÃO DIRETA NO CREAS
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Meta Etapa Especificação Indicador Físico Duração

Fase Descrição da meta/etapa Unidade Oandciade Início Término

Planejamento e organização das atividades Anual 1 01/01/2019 31/03/2019

Construção do Piano índlvlduai e familiar de
atendimento

Diário De acordo c/
Demanda

01/01/2019 31/03/2019

4-1

S
a>
a.

O

Reuniões para discussão de casos que demandam
acompanhamento mais sistemático

Diário De acordo c/

demanda

01/01/2019 31/03/2019

o
u

5

Elaboração de relatórios/ Prontuários; elaboração
e alimentação

Diário De acordo c/

demanda

01/01/2019 31/03/2019

re

E
*•'

Reunião da equipe técnica CRAMI com a
coordenação gerai da mesma

Mensal 3 01/01/2019 31/03/2019

MD
VI

C
V

E
õ

Identificação da família extensa ou ampliada Diário De acordo c/

demanda

01/01/2019 31/03/2019

Reunião para avaliação do Serviço quanto a sua
qualidade e alcance dos objetivos propostos

Semestral 2 01/01/2019 31/03/2019

10

O
s

Acolhida Diário De acordo c/

demanda

01/01/2019 31/03/2019

3
V)

3
O
o
H

g

•ID

Atendimento psicossociai Diário De acordo c/

Demanda

01/01/2019 31/03/2019

1
LU

O

3

O

E
o

Grupos de Convivência Ouinzenai 6 01/01/2019 31/03/2019

z
Ui

5

ê
s

o
£
m
.o
(D

O
T3

MD
to

c
w

E
õ

Realizar orientação e encaminhamentos Diário De acordo c/

demanda

01/01/2019 31/03/2019

Acolhida Diário De acordo c/

demanda

01/01/2019 31/03/2019

.2

E
42

Atendimento psicossociai Diário De acordo c/

Demanda

01/01/2019 31/03/2019

E
o
u

Grupos de convivência Ouinzenai 6 01/01/2019 31/03/2019

£

ÍD
J3

2

Visitas Domiciliares Diário De acordo c/
demanda

01/01/2019 31/03/2019

MD
IO

e
V

E
5

Orientação Jurídica Social Diário De acordo

c/demanda
01/01/2019 31/03/2019

Realizar orientação e encaminhamento Diário De acordo

c/demanda

01/01/2019 31/03/2019
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Participação em reuniões com a rede

socioassístencia! e de diferentes áreas e

instituições

Articulação da rede de serviços socioassistenciais;

articulação interinstítuciona! com os demais

órgãos do Sistema de Garantia de Direitos

Atividades no território, visando desenvolver ações

que propiciem a participação dos usuários na vida
comunitária e do território, como: visitas a clubes,

escolas, teatros.

Museus; caminhadas pelo território; registro
fotográfico do território; interação com as escolas
existentes no território; visitas ao CRAS do

território; participação em atividades artísticas,
culturais e esportivas no território.

3  01/01/2019 31/03/2019

3  01/01/2019 31/03/2019

3  01/01/2019 31/03/2019

DIMENSÃO TEÓRICO METODOLÓGICO DO TRABALHO SOCIAL

Os atendimentos deverão ser realizados em dupla psicossocial formada por um técnico do CREAS e um técnico do CRAMI,

para que haja um processo de transição continuo e gradativo das famílias. Os técnicos terão como espaço de atendimento

no CREAS. Os atendimentos fundamenta-se no respeito a heterogeneidade, potencialidades, valores, crenças e identidades

de família. O trabalho articula-se com as atividades e atenções prestadas as famílias nos demais serviços socíoassistênciais,

nas diversas políticas e com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. As ações são orientadas e direcionadas

para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de

condições que vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal.

4 - INDICADORES / PARÂMETROS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contribuir para o

fortalecimento da família

no desempenho da sua

função protetiva.

RESULTADOS

ESPERADOS

Orientação das

famílias e contribuir

para a proteção

social a famílias e

indivíduos e

INDICADORES DADOS

Percentual de

famílias/indivíduos

incluídos em Serviços

Socioassistenciais da

rede de Proteção

Social Básica.

Número de

encaminhamentos das

famílias/indivíduos para

acesso a Serviços/Benefícios

Socioassistenciais da rede de

Proteção Social Básica.

Número de

famílias/indivíduos incluídos

em Serviços/Benefícios

Socioassistenciais da rede de

MEIOS DE VERIFICAÇÃO

Prontuário

Prontuário
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Acesso a Serviços

Socioassistenciais,

contribuindo para a

inserção na rede de

proteção social de

assistência social.

Percentual de

famílias/indivíduos

incluídos em Serviços

Socioassistenciais da

rede de Proteção

Social Especial.

Número de

encaminhamentos das

famílias/indivíduos para

acesso a Serviços

Socioassistenciais da rede de

Proteção Social Especial.

Proteção Social Básica.

Número de

famílias/indivíduos incluídos

em Serviços

Socioassistenciais da rede de

Proteção Social Especial.

Prontuário

Prontuário

Processar a inclusão das

famílias no sistema de

proteção social e nos

serviços públicos,

conforme necessidades.

Contribuir para o

acesso a serviços

das políticas

públicas setoriais.

Percentual de

famílias/indivíduos

incluídos na Política

de Saúde.

Número de

encaminhamentos das

famílias/indivíduos para

acesso a Política de Saúde.

Número de

famílias/indivíduos incluídos

nos Serviços da Política de

Saúde.

Percentual de

famílias/indivíduos

incluídos nas demais

Políticas Setoriais.

Número de

encaminhamentos das

famílias/indivíduos para

acesso as demais Políticas

Setoriais.

Número de

famílias/indivíduos incluídos

nos demais Serviços das

Políticas Setoriais.

Prontuário

Prontuário

Prontuários

Prontuário

Contribuir para romper

com padrões violadores de
direitos no interior da

família / Contribuir para a

reparação de danos e da

incidência de violação de

direitos.

Contribuir para a

proteção social a

famílias e

indivíduos.

Percentual de

famílias/indivíduos

participando em

atividades grupais.

Número de

famílias/indivíduos inscritos

em atividades grupais

Número de

famílias/indivíduos que

participaram de atividades

grupais

Lista de inscrito

Lista de presença

Número de

famílias/indivíduos

acompanhados.

Número de

famílias/indivíduos

acompanhados

mensalmente

Lista mensal de atendidos
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Número de

famílias/indivíduos em

acompanhamento no PAEFI.

Lista de atendidos

Prevenir a reincidência de

situações de violação de

direitos.

Contribuir para a

redução da

reincidência de

situações de

vioiaçâo de direitos.

Percentual de

famílias/indivíduos

reincidentes nas

situações de violação

de direitos.

Número de

famílias/indivíduos que

superaram a vioiaçâo de

direitos e foram desligadas

do PAEFI.

Lista mensal de

desligamentos

Número de

famílias/indivíduos

reincidentes no PAEFI.

Prontuários e lista de

atendidos

Contribuir para o

fortalecimento das

relações entre os usuários

do serviço e técnicos de

referencia do CREAS

Contribuir para a

vinculaçâo das

famíiias atendidas à

equipe do CREAS

Percentuai de famílias

atendidas pelas

duplas psicossociais

integradas entre

CREAS e OSC

Numero de famílias em

acompanhamento,

atendidos em conjunto com

a equipe técnica de

referencia do CREAS e OSC.

Relatório e lista de atendidos

Pianejar e processar, em

conjunto com o

coordenador do CREAS, a

transição do atendimento

das famílias à unidade

CREAS

Contribuir para uma

transição gradual e

contínua do

atendimento das

famílias

Planejamento da

transição, reuniões

conjuntas entre OSC e

CREAS

Número de reuniões

realizadas

Relatório de atividades e

lista de presença

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

Meta Etapa Especificação Indicador Físico Duração

ATEM: REDNETA ÉTA5 SAILÍMAF

Fase Descrição da meta/etapa Unidade Quantidade Início Término

iD oãsnemdo TrabalhoéT ocincOperativo

Planejamento e organização das atividades 1 1 01/01/2019 31/03/2019

Levantamento da Rede Sociométrica da Criança

-  levantamento de dados e avaliação da

situação vivenciada pelos usuários e suas
famílias

Diário De acordo c/
demanda

01/01/2019 31/03/2019

Construção e avaliação do Plano de
Atendimento Famiiiar/PAF em conjunto com

equipe técnica e família.

Diário De acordo c/
demanda

01/01/2019 31/03/2019

Construção de metodologia/grade aplicada em
cada atividade com a finalidade de estabelecer

metas e objetivos a serem alcançados.

Trimestral 1 01/01/2019 31/03/2019

Reuniões para discussão de casos que
demandam acompanhamento mais sistemático

Diário De acordo c/
demanda

01/01/2019 31/03/2019
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Prontuários: elaboração e alimentação Diário De acordo c/

demanda

01/01/2019 31/03/2019

Elaboração de relatórios Diário De acordo c/

demanda

01/01/2019 31/03/2019

Reunião para avaliação do Serviço quanto a sua
qualidade e alcance dos objetivos propostos.

Semestral 1 01/01/2019 31/03/2019

Organização de banco de dados e avaliação dos
dados levantados - Elaborar diagnóstico da

situação notificada e enviar relatório técnico
aos órgãos de proteção quando solicitado.

Semestral 1 01/01/2019 31/03/2019

o
k.

-m

</)

3

O

E

Recepção / Acolhida da criança e/ou
adolescente com medida inicial de proteção

Diário De acordo c/

demanda

01/01/2019 31/03/2019

Estudo Psicossocial - Levantamento de dados e

acesso ao processo junto a Vara da Infância
e/ou CREAS

Semanal De acordo c/

demanda

01/01/2019 31/03/2019

u

o
£
03

S
H

O
•O

Visita supervisionada entre acolhidos e família
biológica, extensa ou substituta, com intuito de
preservação e/ou restabelecimento dos
vínculos familiares e/ou sociais

Semanal De acordo c/

demanda

01/01/2019 31/03/2019

o
KO
v>
c

<11

£
b

Grupos de Convivência visando preparar a
criança/adolescente e os pais sociais para o
processo de reintegração ou emancipação

Trimestral 1 01/01/2019 31/03/2019

Acompanhamento e orientação do trabalho
desenvolvido (devolutiva dos processos e

agendamentos para a rede de Serviços)

Semanal De acordo c/
demanda

01/01/2019 31/03/2019

re

Ê

Reunião administrativa com as mães para

escuta, orientação e trabalhar as dificuldades
administrativas e operacionais.

Mensal De acordo c/
demanda

01/01/2019 31/03/2019

E
o
u

o

ro

S

Grupos de Convivência visando oferecer espaço
para reflexão sobre o papel de mãe, favorecer a
troca de experiências e relações vivenciadas no
cotidiano.

Trimestral 1

01/01/2019 31/03/2019

O
T3

O
tn
«/>

c
<u

Acompanhamento e orientação às famílias
biológicas e/ou extensas (pré-reintegração)

Mensal 3 01/01/2019 31/03/2019

c

2 Acompanhamento e/ou orientação às famílias
biológicas e/ou extensas (pós-reintegração)

Mensal 3 01/01/2019 31/03/2019

Acompanhamento e orientação às famílias
acolhedoras / ampliada

Mensal 3 01/01/2019 31/03/2019
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Orientação Jurídica Social Semanal De acordo c/

Demanda

01/01/2019 31/03/2019

Visitas domiciliares Semanal De acordo c/

Demanda

01/01/2019 31/03/2019

g

Participação em reuniões com a rede

socioassistencial e de diferentes áreas e

instituições

Mensal 03 01/01/2019 31/03/2019

a;

t-

o
c

o

Articulação da rede de serviços
socioassistenciais; articulação interinstitucional

com os demais órgãos do Sistema de Garantia
de Direitos.

Mensal 03 01/01/2019 31/03/2019

(O

2

o
"O

o

Atividades no território, visando desenvolver

ações que propiciem a participação dos

usuários na vida comunitária e do território,

como: visitas a clubes, escolas, teatros.

Mensal De acordo c/

Demanda

01/01/2019 31/03/2019

c

E
b

Museus; caminhadas pelo território; registro
fotográfico do território; interação com as
escolas existentes no território; visitas ao CRAS

do território; participação em atividades
artísticas, culturais e esportivas no território.

DIMENSÃO TEÓRICO/METODOLÓGICO DO TRABALHO SOCIAL

O Serviço será desenvolvido na sede da instituição no período de 01/01/19 a 31/03/2019. 0 Serviço de acolhimento para

crianças e adolescentes, afastados da família por medida de proteção. 0 Serviço está organizado segundo os princípios,

diretrizes e orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do documento de Orientações Técnicas para os Serviços

de Acolhimento para crianças e adolescentes, sobretudo no que se refere à preservação e à construção do vínculo com a

família de origem, assim como a manutenção de crianças e adolescentes com vínculos de parentesco. 0 atendimento

também deve envolver o acompanhamento às famílias de origem, com vistas à reintegração familiar. E também serão

acompanhados com orientação Jurídico Social na garantia de seus direitos.
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4-1 INDICADORES/PARÂMETROS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
RESULTADOS

ESPERADOS
INDICADORES DADOS

MEIOS DE VERIFIÇÃO

Acolhera garantir

proteção Integral e

contribuir para a

prevenção do

agravamento de situações

de negligência, violência e

ruptura de vínculos.

Contribuir para o

rompimento do

ciclo da violência

doméstica e

familiar.

Crianças e

adolescentes

acolhidos.

Ns de crianças e

adolescentes acolhidos.

Livro de registro

Preservarvínculos com a

família de origem, salvo

determinação judicial em

contrário.

Contribuir para a

proteção de famílias

e indivíduos.

Ns de crianças e

adolescentes

acolhidos com

vínculos familiares

preservados.

N9 de crianças e

adolescentes acolhidos que

mantém contato com a

família de origem.

Prontuário

Percentual de

adolescentes inseridos

em cursos técnicos.

N9 de adolescentes aptos para

inserção em cursos técnicos.

N9 de adolescentes inseridos em

cursos técnicos.

Desenvolver com os

adolescentes condições

para a independência e o

auto-cuidado.

Favorecer o surgimento e o

desenvolvimento de

aptidões, capacidades e

oportunidades para que os

indivíduos façam escolhas

com autonomia.

Contribuir para a

construção da

autonomia.

Percentual de

adolescentes inseridos

em cursos

profissionalizantes.

N9 de adolescentes aptos para

inserção em cursos

profissionalizantes.

Nfi de adolescentes inseridos em

cursos profissionalizantes.

Percentual de

adolescentes inseridos

em programas Jovem

Aprendiz.

N9 de adolescentes aptos para

inserção em programas Jovem

Aprendiz.

N9 de adolescentes inseridos em

programas Jovem Aprendiz.

Percentual de

adolescentes exercendo

atividade laborai

remunerada.

Ns de adolescentes acolhidos.

N9 de adolescentes exercendo

atividade laborai remunerada.

Prontuário

Prontuário

Prontuário

Prontuário

Prontuário

Prontuário

Prontuário e relatório

Prontuário

Possibilitar a convivência

comunitária e promover

acesso à rede

socioassistenciai, aos demais

Contribuir para a

inclusão de indivíduos

e famílias em Serviços

e com acesso a

Percentual de crianças/

adolescentes e suas

famílias inseridas nos

Serviços da Política de

Número de crianças/

adolescentes e suas famílias

encaminhadas para acesso a

Serviços da Política de Saúde

Prontuário
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órgãos do Sistema de Garantia

de Direitos e às demais

políticas públicas setoriais.

oportunidades. Saúde. Número de crianças/

adolescentes e suas famílias

Inseridas em Serviços da Política

de Saúde.

Prontuário

Contribuir para a

redução das violações

dos direitos

socioassistencias, seus

Número de crianças/

adolescentes que não estão

incluídos na rede regular de

ensino.

Prontuário

agravamentos ou

reincidência.

Percentual de crianças/

adolescentes incluídos

na rede regular de

ensino.

Número de crianças/

adolescentes que a partir da

inserção no Serviço de

Acolhimento foram

encaminhados para Inclusão na

rede regular de ensino.

Prontuário

Número de crianças/

adolescentes incluídos na rede

regular de ensino a partir de

encaminhamento da equipe

responsável pelo Serviço de
Acolhimento.

Prontuário

Contribuir para a

proteção de famílias e
indivíduos.

Percentual de crianças/

Nfi de crianças/ adolescentes

com possibilidade de retorno à

famíiia de origem e/ou extensa.

Prontuário

Restabelecer vínculos

familiares e/ou sociais.

adolescentes com

retorno à família de

origem e/ou extensa.

N8 de crianças/ adolescentes

que retornaram à famíiia de

origem e/ou extensa a partir das
ações de acompanhamento do

Serviço de Acolhimento.

Prontuário

Promover 0 acesso a

programações culturais, de

Percentual de crianças/

adolescentes que

participaram de

programações culturais:

teatro, música, artes

plásticas, artes visuais.

N8 de crianças/ adolescentes

que participaram de

programações culturais: teatro,

música, artes plásticas, artes

visuais.

Prontuário

lazer, de esporte e

ocupaclonais Internas e

externas, relaclonando-as

a interesses, vivências,

desejos e possibilidades do

público.

Contribuir para

acesso a

oportunidades.

Percentual de crianças/

adolescentes que

participaram de

atividades de lazer:

passeios, cinema, dentre
outras.

N9 de crianças/ adolescentes

que participaram de atividades
de lazer: passeios, cinema,

dentre outras.

Prontuário

Percentual de crianças/

adolescentes que

participaram de

atividades de esporte.

N8 de crianças/ adolescentes

que participaram de atividades
de esporte.

Prontuário
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5 - RECURSOS LOGÍSTICOS

5.1-AMBIENTE FÍSICO

Quantidade Descrição

01 ;>ala lúdica

01 Sala de reunião

01 Sala de atendimento adulto

01 Sala de oficina

01 Sala administrativa

01 Sala de espera

02 Banheiros

5.2 - RECURSOS MATERIAIS: EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

Quantidade Descrição

04 Mesas

02 Bancadas para computadores

02 Estante

04 Armários

03 Arquivo

25 Cadeiras

04 Banquetas

01 Banco 4 lugares

04 Computadores

02 Impressoras

01 Cafeteira

13
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01 Telefone/Internet

01 TV

01 Aparelho DVD

01 Aparelho de FAX

01 Retroprojetor

01 Frigobar

01 Máquina fotográfica

01 Filmadora

02 Veículo

01 Ventilador

01 Bebedouro refrigerado

6 - PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

Receitas: Valor global inicial da parceria de até R$ 465.740,00, com recurso municipal.

Valor global do aditamento de até R$ 130,738,00, com recurso municipal.

6.1 - QUADRO DE PESSOAL

Quant. Funções Jornada de Trabalho

Semanal

Salário base Fonte

de

Financiamento

04 Assistente Social 30 horas RS 3.145,19 01

01 Psicólogo 40 horas R$ 2.667,38 01

01 Advogado 20 horas R$ 2.400,00 01

Total = 06 RS 8.212,57

Fonte de Financiamento:

14
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1 - com recurso Municipal;

2 - com recurso Estadual;

3 - com recurso dos Fundos Municipais;

4-outros;

5-com recurso Federal.

6.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS/BENEFÍCIOS

•  Pagamento de auxílio refeição;

•  Pagamento de auxílio alimentação;

•  Pagamento de vale transporte.

6.3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS:

•  Pagamento de serviços técnicos profissionais: honorários contábeis;
Pagamento de exames médicos para fins de admissão e demissão de funcionários.

6.4- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA: ^
•  Repasse Financeiro para famílias Acolhedoras

6.5-ANEXOS:

6.5.1 - Cronograma de desembolso;

6.5.2 - Plano de Aplicação;
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7 - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Nome da Entidade: Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos Na infância-CRAMi

Nome do Dirigente: Dr. Marcelo A. I. Barboza

Cargo: Presidente

Com isso , pede-se o DEFERIMENTO das Atividades /Projetos e Plano de Trabalho.

Sâo José do Rio Preto, 01 de Novembro 20 18.

<r
. Marcelo A. I. Barboza

Presidente

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Sâo José do Rio PretOi^ de 2.0

Maria Sílvia L nla BastosTérnandes
CRBSS n" 16.577

Secretária Municipal de Assistência Social
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019

SERVIÇO-ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA z
<

>
Ui
u.

ce

<

5

Planejamento e organização das atividades X

>

s

Levantamento da Rede Socíométrica da Criança - levantamento de dados e avaliação da situação vivenciada pelos usuários e

suas famílias

X X X

9
o
w

Construção e avaliação do Plano de Atendimento Familiar/PAF em conjunto com equipe técnica e família. X X X

u

o
.c

(9

Construção de metodologia/grade aplicada em cada atividade com a finalidade de estabelecer metas e objetivos a serem
alcançados.

X

CB

K

O
■o

Elaboração de relatórios X X X

o

■a
e
u

Reunião para avaliação do Serviço quanto a sua qualidade e alcance dos objetivos propostos X

O Organização de banco de dados e avaliação dos dados levantados - Elaborar diagnóstico da situação notificada e enviar relatório
técnico aos órgãos de proteção quando solicitado.

X

o
£

Recepção / Acolhida da criança e/ou adolescente com medida inicial de proteção X X X

XI o
<9 ~

K-S
Estudo Psicossocial - Levantamento de dados e acesso ao processo junto a Vara da Infância e/ou CREAS X X X

•D 3
O O<n g

Visita supervisionada entre acolhidos e família biológica, extensa ou substituta, com intuito de preservação e/ou
restabelecimento dos vínculos familiares e/ou sociais.

X X X

« O
E
D

Grupos de Convivência visando preparar a criança/adolescente e os pais sociais para o processo de reintegração ou emancipação X

E
o
u

Acompanhamento e orientação do trabalho desenvolvido (dcvolutiva dos processos e agendamentos para a rede de Serviços) X X X

£
'55

Reunião administrativa com as mães sociais para escuta, orientação e trabalhar as dificuldades administrativas e operacionais. X X X

 oâido Trai aFamíli

Grupos de Convivência visando oferecer espaço para reflexão sobre o papel de mãe social, favorecer a troca de experiências e
relações vivenciadas no cotidiano.

X

e
41
E

Acompanhamento e orientação às famílias biológicas e/ou extensas (pré-reintegração) X X X

O Acompanhamento e orientação às famílias biológicas e/ou extensas (pós-reintegração) X X X
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Acompanhamento e orientação às famílias acolhedoras / ampliada X X X

Orientação Jurídica Social X X X

Visitas domiciliares / Atendimento domiciliar / familiar X X X

Participação em reuniões com a rede socioassistenciai e de diferentes áreas e instituições X X X

£

<13

1 c
Articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de
Direitos.

X X X

ê E
0 Si

1 g
«1

E
õ

Atividades no território, visando desenvolver ações que propiciem a participação dos usuários na vida comunitária e do território,
como: visitas a clubes, escolas, teatros,

Museus; caminhadas pelo território; registro fotográfico do território; interação com as escolas existentes no território; visitas ao
CRAS do território; participação em atividades artísticas, culturais e esportivas no território.

X X X
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201

DIMENSÕES
ATIVIDADES 2019 z

<
>
UJ

oc

<

s

Dime oãsndo Trabalho éTcnicoovitarepO-
Planejamento e organização das atividades

Construção do Plano Individual e familiar de atendimento X X X

Levantamento da Rede Sociométrica da Criança - levantamento de dados e avaliação da situaçao vivenclada pelos
usuários e suas famílias

X X X

Reuniões para discussão de casos que demandam acompanhamento mais sistemático X X X

Elaboração de relatórios ;Prontuários: elaboração e alimentação X X X

Reunião da equipe técnica CRAMI com a coordenação geral da mesma X X X

Identificação da família extensa ou ampliada X X X

Reunião para avaliação do Serviço quanto a sua qualidade e alcance dos objetivos propostos X X X

IDãsnem
0do Trabalho  moc0 Usuário

Acolhida X X X

Realizar orientação e encaminhamento X X X

Atendimento psicossocial X X X

Grupos de Convivência X X X

iD oãsnemdo Trabalho com aFamília

Acolhida X X X

Visitas Domiciliares X X X

Realizar orientação e encaminhamento X X X

Grupos de convivência X X X

Orientação Jurídica Social X X X

Atendimento psicossocial X X X

iD oãsnemdo Trabalho  onTerriiróto

Participação em reuniões com a rede socioassistencial e de diferentes áreas e instituições X X X

Articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de
Garantia de Direitos

X X X

Atividades no território, visando desenvolver ações que propiciem a participação dos usuários na vida comunitária e do
território, como: visitas a clubes, escolas, teatros.
Museus; caminhadas pelo território; registro fotográfico do território; interação com as escolas existentes no território;
visitas ao CRAS do território; participação em atividades artísticas, culturais e esportivas no território.

X X X
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO 2019

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Proteção Especializado para crianças e adolescentes vítimas de violência física, psicológica, negligência, violência sexual: abuso e exploração sexual;
Serviço de acolhimento para crianças e adolescentes em Família Acolhedora

Vigência da Parceria: 01/01/2018 a 31/03/2019

Vigência do Aditamento: 01/01/2019 a 31/03/2019

Origem do recurso: MUNICIPAL

DESPESAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO PROVISIONAMENTO TOTAL

Pessoal e

Encargos
RS 21.000,00 RS 21,000,00 RS 21.000,00 RS RS 63.000,00

Reajuste Salarial RS 2.100,00 R$ 2.100,00

13° salárío RS

1/3 de férias R$ 400,00 RS 2.000,00 RS 2.400,00

Rescisão RS 38.000,00 RS 36.000,00

Serviços de

Terceiros/

Benefícios

RS 4.600,00 RS 4.600,00 RS 4.600,00 RS 920,00 RS 14.720,00

Serviços de
Terceiros

RS 1.006,00 RS 1.006,00 RS 1.006,00 RS 3.018,00

Família Afetiva RS 2.500,00 RS 2.500,00 RS 2.500,00 RS RS 7.500,00

TOTAL RS 29.506,00 RS 29.106,00 RS 29.106.00 RS 43.020,00 RS 130.738,00

Dr. Marcelo Adriano Ingraci Bdrboza

Presidente

CONFERIDO

SEM AS

São José do Rio Preto, 01 de novembro de 2018



CRAMI
Cent/o R&^onAl de Atençáo
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PLANO DE APaCAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2019 - PEftiOOO JANEXAO A HARÇO

Nome do Serviço: Serviço de ProteçAo Espedalízedo pare Críençes e Adolescentes X^mss de Violência Física«
PsicolÓQlca, Negligência, Violência Sexual: Abuso e Exploração Sexual.
Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes Em Família Acolhedora.
Vigência do Convênio: 01/01/2016 a 31/03/2019
Origem do recurso: KUNICIPAL
Vigènda do aditamento Ot/Oi/2019 a 31/03/2019

npo oe:

DESPESA

CONTRAPARTIDA

FUNFARME /

FAMERP

ooaçAo de
ORGANISMOS

SEM FINS

LUCRATIVOS

doaçAo de
PESSOA

FfSICA

RECURSOS

PRÓPRIOS

FUNDO

MUNICIPAL DA

ASSISTÊNCIA

FUNDO

ESTADUAL DA

ASSISTÊNCIA

FUNDO

NACIONAL DA

ASSISTÊNCIA

FMDCA

(CRIANÇA E
ADOLESCENT

E) TOTAL

Pessoal e

Pncaroos 63.000 00 63.000 00

Reajuste

Salarlai 2.10000 2.100.00

13° Salário

1/3 Férias

2 40000 2.400.00

Resdsáo

38.000.00 38.000 00

Serviços de
Terceiros

Beneficies 14.720 00
-xn.-..

14.720 00

Serviços de
Terceiros 3.01800 3 01800

Família Afetiva 7SOOOO 7.500.00

Maleriai de

Cnnsiimo

Serviços de

Terceiros/Pes

soa Física e

Jurídica

. .

TOTAL DOS

RECURSOS 130.738.00 130.738.00

SSo José do R» Preto. 01/11/2018
ríano Ingrao' Barbozsp'□^Marcelo

Presidente CONFERIDO
SEMAS

ReoonhecMa de UUidade PúUlea Munidpal Lei 4.697/90. Estadual Lei 8.9ee»4 a Federal podSSSAn.


