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O PLANO DE TRABALHO 

EDITAL Nº 072/SMADS/2021 

PROCESSO SEI Nº 6024.2021/0001874-9 

1 – DADOS DO SERVIÇO 

1.1. Tipo do Serviço 

CENTRO DE DEFESA E DE CONVIVÊNCIA DA MULHER 

1.2. Modalidade 

1.3. Horário de Funcionamento 

8 horas diárias de segunda à sexta-feira 

1.4. Nome Fantasia:  

CASA MARIÁS 

1.4. Capacidade de Atendimento: 100 Mulheres. 

1.5. Nº total de vagas: 100 Mulheres. 

1.6. Distrito(s) possível(is) para instalação do serviço: 

Distritos: Vila Maria / Vila Guilherme / Vila Medeiros 

1.7. Área de abrangência do serviço (em distrito(s)): 

Atendimento macro-regional, alcançando a população moradora do Parque Novo Mundo, Vila Maria e Vila 
Guilherme, Jd. Brasil, Vila Sabrina, Jaçanã e adjacências, em constante articulação com a rede de serviços 
das regiões e em congruência com o estabelecido pelo SAS/MG. 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

2.1. Nome da OSC: NÚCLEO CRISTÃO CIDADANIA E VIDA 

2.2. CNPJ: 04.373.052/0004-07 

2.3. Endereço Completo: Rua Soldado José Antonio Moreira, 546 – 1º Andar – Jd. Japão 

2.4. CEP: 02143-060 

2.5. Telefone(s): (11)2636-2965 / 3294-0066 

2.6. E-mail: nccv@nccv.org.br 

2.7. Site: www.nccv.org.br 

2.8. Nome do Presidente da OSC: Laudo Natel dos Santos 

2.8.1. CPF: 094.266.928-27 

2.8.2. RG/Órgão Emissor: 15.691.285-5 / SSP-SP 
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2.8.3. Endereço Completo: Rua Mere Amédea, 647 – Apto. 32 – Vila Maria Alta – São Paulo/SP – CEP: 02125-
001 

3. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA  
 

De acordo com a Tipificação e Regulação de Parceria da Política de Assistência Social Portaria 46/SMADS/2010 o 
Centro de Defesa e Convivência da Mulher, faz parte da Rede de Proteção Especial – Média Complexidade e tem 
como característica assegurar atendimento especializado e acolher as mulheres em situação de violência 
doméstica. 

O serviço tem como objetivo ser um espaço de referência para as mulheres em situação de violência doméstica, 
familiar e de gênero, oferecendo proteção, ações de prevenção e apoio (convivência) às mulheres em razão desta 
violência, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, patrimonial, psicológico ou dano moral, tendo como foco 
primário a intervenção e o cessar da situação de violência promovendo seus direitos e o fortalecimento de sua 
autonomia no protagonismo e manifestação de seus interesses. 

O fenômeno da violência doméstica praticado contra mulheres constitui uma das principais formas de violação dos 

direitos humanos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à integridade física. A Constituição Federal, em 

seu art.226, parágrafo 8º assegura: “A assistência à família, na pessoa de cada um dos que a integram, criando 

mecanismos para coibir a violência, no âmbito de suas relações”. Dessa forma, o Estado brasileiro assume um papel 

no cumprimento do enfrentamento a qualquer tipo de violência. 

De acordo com o levantamento pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em janeiro de 2021 foram 

registrados na Capital mais de 1000 boletins de ocorrência por lesão corporal, mais de 900 registros por ameaça e 

mais de 100 por estupro de vulnerável consumado. 

Em 2019 segundo os dados do Ministério Público de São Paulo o feminicídio atingiu 1206 vidas com um crescimento 

de 4% ao ano anterior. Em 88,8% dos casos o autor foi o companheiro ou o ex-companheiro. A cada dois minutos 

é realizado um registro por violência doméstica: 263.067 casos de lesão corporal dolosa. Em 2018 foram 66.041 

registros por violência sexual (o maior número já registrado).  

O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de feminicídio entre 84 países e, de acordo com a ONU Mulheres, verifica-se 

que 41% dos casos de violência doméstica acontecem dentro de casa e 57% iniciam-se após o término de um 

relacionamento. 

A vitimização de Mulheres no Brasil: 59% da população afirma ter visto uma mulher sendo agredida fisicamente ou 

verbalmente no último ano; 43% dos brasileiros viram homens abordando mulheres na rua de forma desrespeitosa, 

com cantadas e ofensas. 37% presenciaram homens humilhando, xingando ou ameaçando namoradas, mulheres, 

companheiras ou ex-parceiras.28% assistiram mulheres, que residem na sua vizinhança, sendo agredidas por 

maridos, companheiros, namorado ou ex-maridos. 20% testemunharam meninas, moças ou mulheres adultas que 

residem na sua vizinhança sendo agredidas por parentes como pai, padrasto, irmão, tio, cunhado, avô, etc. 

O Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Doméstica Contra as Mulheres parte do entendimento de que a 

violência constitui um fenômeno de caráter multidimensional, que requer a implementação de políticas públicas 

amplas e articuladas nas mais diferentes esferas da vida social, tais como: na educação, no trabalho, na saúde, na 
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segurança pública, na assistência social, na justiça entre outras. O Pacto e a ações nele propostas apoiam-se em 

três premissas: a transversalidade de gênero, a intersetorialidade e a capilaridade. 

Em 2020 o Mundo marca o 25º aniversário da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim, realizada na 

China em 1995, com 147 chefes de Estado, onde foi adotada a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim. O 

documento abrange os direitos das mulheres, a promoção da igualdade entre os sexos e autonomia das mulheres.  

O tema central da reunião de outubro de 2020 da ONU foi: “Acelerando a realização da igualdade de gênero e o 

empoderamento de todas as mulheres e meninas”.  

Estudos apresentam que as desigualdades de gênero potencializam os números nos seguintes eixos: Feminicídio, 

Salários e Direitos. Em 2017 a média diária foi de 137 mulheres assassinadas por um membro da própria família. A 

Comissão Econômica da ONU (CEPAL) refere que as mulheres podem ganhar até 30% menos que os homens no 

mercado de trabalho estando em condições semelhantes, ou seja, realizando as mesmas funções. Em todo o 

mundo, em média, as mulheres têm apenas 75% dos direitos legais dos Homens. O Banco Mundial estima que pode 

levar 150 anos para atingir a paridade de gênero e salários. A diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para 

a População, UNFPA, Natalia Kanem ressaltou que apenas 55% das mulheres em todo o mundo tomam suas 

próprias decisões sobre relações sexuais e anticoncepcionais.  

Na última década, 131 países aprovaram leis para apoiar a igualdade, incluindo aumentar o acesso aos cuidados 

de saúde e educação de boa qualidade. Apesar do progresso, nenhum país alcançou a igualdade de gênero. Agora 

devido à pandemia, estima-se que em 2021, 47 milhões de mulheres serão lançadas à pobreza extrema chegando 

um total de 435 milhões. Em 2021, para cada 100 homens com idade entre 25 e 34 anos vivendo em extrema 

pobreza, haverá 118 mulheres. Uma diferença que deverá aumentar para 121 mulheres por 100 homens até 2030.  

A violência doméstica e familiar praticada contra as mulheres é consequência da desigualdade de gênero e portal 

motivo tem recebido atenção das Organizações Mundiais na busca de soluções. Estão sendo investidos valores 

altos para debates e divulgação de informações sobre questões de violência contra a mulher. 

A violência contra as mulheres constitui-se em uma das principais formas de violação dos direitos humanos, 

atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à integridade física. Esse fenômeno de violência em todas as suas 

formas (psicológica, física, sexual, patrimonial e moral) atinge mulheres de diferentes classes sociais, origens, 

idades, regiões, estado civil, escolaridade, raças e orientação sexual. 

A Lei 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, sancionada em 7 de agosto de 2006, incorporou o avanço 

legislativo internacional e se transformou no principal instrumento legal de enfrentamento à violência doméstica 

contra as mulheres no Brasil.  

A Lei tipifica os crimes de violência contra mulher e a coloca como uma das formas de violação dos direitos humanos; 

muda os procedimentos judiciais e da autoridade policial; altera o Código Penal e possibilita que autores de violência 

sejam presos em flagrante ou tenham sua prisão preventiva decretada quando ameaçarem a integridade física da 

mulher. Prevê medidas de proteção para a mulher que corre risco de morte, como o afastamento do agressor do 

domicílio e a proibição de sua aproximação física junto à mulher agredida e aos filhos. Cria ainda Juizados Especiais 
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de Violência Doméstica e visa sobre a necessidade de o Estado promover mecanismos de atuação conjunta para a 

repressão e responsabilização do crime.   

O Centro de Defesa e Convivência da Mulher é um mecanismo do Programa de Prevenção e Enfrentamento à 

violência, que visa promover a ruptura da situação e a construção da cidadania por meio de ações e de atendimento 

multidisciplinar (social, psicológico e jurídico). Com atuação articulada entre as instituições/serviços e a comunidade, 

visa à ampliação e melhoria da qualidade do atendimento, à identificação e encaminhamento adequado das 

mulheres em situação de violência ao desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção.  

O atendimento prestado pelo CDCM CASA MARIÁS é de extrema importância no território para a efetivação de uma 

política emancipatória de participação das mulheres de caráter multidimensional. Este serviço exerce o papel de 

também ser articulador de serviços governamentais e não governamentais, que integram a rede de atendimento 

(Assistência Social, Saúde, Educação, Segurança, Trabalho, Justiça e Habitação). Existe somente este serviço 

especializado nesta região para atender mulheres em situação de violência. 

Com base nos dados demográficos dos territórios, o Distrito da Vila Maria possui uma população de 107.395 

habitantes, Vila Guilherme 48.407 habitantes e Vila Medeiros 128.692 habitantes. 

Nos últimos três anos (2018 a 2020), a equipe do Centro de Defesa e Convivência da Mulher Casa Mariás 

desenvolveu um trabalho de Proteção Social Especial para as mulheres em situação de violência do território. Ao 

todo neste período de 2018 -2020 foram feitos 3780 atendimentos deste serviço. 

Os dados apontados em gráficos a seguir retratam a realidade quantitativa de atendimento dessa demanda ao longo 

deste período.  

O Gráfico 1: Total de atendimentos realizados pelo CDCM “Casa Mariás” (2018 -2020) – 3780 atendimentos 

Fonte: Centro de Defesa e Convivência da Mulher “Casa Mariás” 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Centro de Defesa e Convivência da Mulher “Casa Mariás” 
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O Gráfico 2: Origem dos encaminhamentos recebidos (2018-2020) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Centro de Defesa e Convivência da Mulher “Casa Mariás” 

O gráfico 2 representa a origem dos encaminhamentos recebidos pelo CDCM “Casa Mariás” no período de 2018 à 

2020. É possível verificar que a maior parte da demanda, provém da própria comunidade do território ou de forma 

espontânea.  

 

 

 

Origem do Encaminhamento

Comunidade 25%

CRAS 4%

CREAS 8%

Família 3%

Espontânea 27%

Poder Judiciário 6%

Serviços da Saúde 24%

Delegacia da Mulher 2%

Centro de Cidadania da Mulher/
Centro de Referência da Mulher 1%
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O Gráfico 3: Total de grupos, palestras e oficinas realizadas pelo CDCM Mariás” de 2018 à 2020. 

Fonte: Centro de Defesa e Convivência da Mulher “Casa Mariás” 

  

O Gráfico 3 aponta a atuação deste serviço em grupos, palestras e oficinas de forma interna e articulada 
externamente com a rede socioassistencial e intersetorial, incluindo grupos socioeducativos para usuárias e 
capacitação de profissionais, consolidando assim formas de enfrentamento e prevenção efetiva no território.  

Gráfico 4: Total de Orientações Psicológicas e Jurídicas realizadas pelo Centro de Defesa e Convivência Casa 
Mariás nos anos de 2018 e 2020.  

Defesa e Convivência da Mulher “Casa Mariás” 
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Grupos de violação de direitos 1500
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Grupos socioeducativos, palestras e
oficinas
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O Gráfico 4 representa as atividades desenvolvidas no Centro de Defesa e Convivência da Mulher Casa Mariás, 

que tem como objetivo garantir a proteção/orientação e apoio dentro da perspectiva especializada e oportunizar à 

mulher condições de reflexão sobre o contexto e cotidiano para o enfrentamento e rompimento da violência 

doméstica.  

 
4. DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DE SEU CUMPRIMENTO 

 
Conforme o artigo 116 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, com redação alterada pela IN 01/SMADS/2019) 

Dimensão 
Forma de 

Cumprimento das 
Metas 

Parâmetros para aferição de seu cumprimento 

 

1. Dimensão: 
Estrutura 
Física e 

Administrativa 

1.1. Cômodos e 
mobiliários estão 

sendo utilizados no 
semestre conforme o 
aprovado no Plano 

de Trabalho 

 INSUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se em 
desconformidade com o previsto no Plano de Trabalho, afetando o 
desenvolvimento das atividades do serviço.  

 INSATISFATÓRIO: Cômodos e mobiliários encontram-se em 
desconformidade com o Plano de Trabalho, mas isso não afeta o 
desenvolvimento das atividades do serviço.  

 SUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se de acordo 
com o previsto no Plano de Trabalho.   

 SUPERIOR: Cômodos e mobiliários encontram-se para além do 
aprovado no Plano de Trabalho, com provisões adicionais com 
potencial para impactar positivamente sobre as atividades 
desenvolvidas. 

0

500

1000

1500

2000

2500

Número de Orientações
Psicológicas 2486 atendimentos

Número de Orientações Jurídicas
1378 atendimentos
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1.2. Disponibilidade 
de materiais e 

artigos 
Socioeducativo, 

pedagógicos, lúdicos 
e esportivos para 

realização das 
atividades, bem 

como de insumos 
que garantam as 

ofertas específicas 
da tipologia do 

serviço previstas no 
Plano de Trabalho 

 INSUFICIENTE: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, 
lúdicos e esportivos, bem como insumos referentes a ofertas 
específicas, encontram-se em desconformidade com o previsto no 
Plano de Trabalho, afetando o desenvolvimento das atividades do 
serviço.   

 INSATISFATÓRIO: Materiais e artigos socioeducativos, 
pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem como insumos referentes 
a ofertas específicas, encontram-se em desconformidade com o 
previsto no Plano de Trabalho, mas isso não afeta o 
desenvolvimento das atividades do serviço.   

 SUFICIENTE: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, 
lúdicos e esportivos, bem como insumos referentes a ofertas 
específicas, encontram-se em conformidade com o previsto no 
Plano de Trabalho.   

 SUPERIOR: Materiais e artigos socioeducativos, pedagógicos, 
lúdicos e esportivos, bem como insumos referentes a ofertas 
específicas, encontram-se para além do previsto no Plano de 
Trabalho, com potencial para impactar positivamente sobre a 
qualidade das atividades desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

1. Dimensão: 
Estrutura 
Física e 

Administrativa 

1.3. Cômodos e 
mobiliários se 
encontram em 

perfeitas condições 
de uso 

 INSUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se em 
condições de uso inadequadas, afetando o desenvolvimento das 
atividades do serviço. 

 INSATISFATÓRIO: Cômodos e mobiliários encontram-se em 
condições de uso inadequadas, mas isso não afeta o 
desenvolvimento das atividades do serviço. 

 SUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se em perfeitas 
condições de uso 

 SUPERIOR: Cômodos e mobiliários encontram-se em perfeitas 
condições de uso, com implantação de sistema de avaliação 
periódica do grau de satisfação do usuário. 

2. Dimensão: 
Serviços, 

processos ou 
atividades 

2.1. Percentual de 
Relatórios, 

Prontuários, Plano 
de Desenvolvimento 

do Usuário- PDU 
(usuários da PSB) / 
Plano Individual de 
Atendimento - PIA 

(usuários da PSE) / 
Plano de 

Desenvolvimento 
Familiar - PDF 
elaborados ou 
atualizados no 

semestre. 

 INSUFICIENTE: Menos de 70% dos usuários com relatórios e 
prontuários elaborados ou atualizados no semestre; 

 INSATISFATÓRIO: Entre 70% e 80% dos usuários com relatórios 
e prontuários elaborados ou atualizados no semestre; 

 SUFICIENTE: Entre 81% e 99% dos usuários com relatórios e 
prontuários elaborados ou atualizados no semestre; 

 SUPERIOR: 100% dos usuários com relatórios e prontuários 
elaborados ou atualizados no semestre. 
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3. Dimensão: 
Produtos ou 
resultados 

3.1. Número de 
usuários atendidos / 

capacidade 
parceirada do 

serviço 

 INSUFICIENTE: Inferior a 70% 

 INSATISFATÓRIO: 70% a 80% 

 SUFICIENTE: Entre 81% e 90% 

 SUPERIOR: Maior que 90% 

 

3.2. Cardápio 
elaborado nos 

termos do Manual 
Prático de 

Alimentação da 
SMADS e com 

participação dos 
usuários do serviço 

 INSUFICIENTE: Cardápio em desacordo com o Manual Prático de 
Alimentação da SMADS 

 INSATISFATÓRIO: Cardápio elaborado nos termos do Manual 
Prático de Alimentação da SMADS, mas sem provas de divulgação 
nos serviços e/ou de participação dos usuários em sua formulação. 

 SUFICIENTE: Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático 
de Alimentação da SMADS, com divulgação no serviço e com 
participação dos usuários em sua formulação. 

 SUPERIOR: Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de 
Alimentação da SMADS, com divulgação no serviço e com 
participação dos usuários em sua formulação, com implantação de 
sistema de avaliação periódica do grau de satisfação do usuário. 

 

 

 

3.3. Execução das 
atividades previstas 
no Plano de Ação 

Semestral, 
compreendendo 
todas as suas 
dimensões. 

 INSUFICIENTE: Realização de menos de 70% das atividades 
previstas no Plano de Ação Semestral 

 INSATISFATÓRIO: Realização de 70% a 80% das atividades 
previstas no Plano de Ação Semestral 

 SUFICIENTE: Realização de 81% a 95% das atividades previstas 
no Plano de Ação Semestral 

 SUPERIOR: Realização de 96% a 100% das atividades previstas 
no Plano de Ação Semestral 

 

3. Dimensão: 
Produtos ou 
resultados 

 

3.4. Implantação de 
mecanismos de 

apuração da 
satisfação dos 

usuários do serviço e 
de canais de 

participação dos 
usuários na 

elaboração do Plano 
de Ação 

 INSUFICIENTE: Nenhum mecanismo de apuração da satisfação 
dos usuários do serviço ou de participação dos usuários na 
elaboração do Plano de Ação Implantado 

 INSATISFATÓRIO: Implantação de mecanismo de apuração da 
satisfação dos usuários e/ou de participação dos usuários na 
elaboração do Plano de Ação, mas sem comprovação de adesão 
de no Mínimo, 20% dos usuários. 

 SUFICIENTE: Implantação de mecanismo de apuração da 
satisfação dos usuários e de participação dos usuários na 
elaboração do Plano de Ação, com comprovação de, no mínimo 
20% dos usuários no serviço. 

 SUPERIOR: Implantação de mecanismo de apuração da 
satisfação dos usuários e de participação dos usuários na 
elaboração do Plano de Ação, com comprovação de adesão de 
mais de 50% dos usuários do serviço. 
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4. Dimensão: 
Recursos 
humanos 

4.1. Percentual de 
profissionais que 

participaram de ao 
menos uma 
capacitação/ 

atualização de 
conhecimento no 

semestre, ofertada 
pela OSC, pela 

SMADS ou outras 
instituições 

 INSUFICIENTE: Menos de 50% dos profissionais participaram de 
ao menos uma capacitação/ atualização de conhecimento no 
semestre 

 INSATISFATÓRIO: Entre 50% e 70% dos profissionais 
participaram de ao menos uma capacitação/ atualização de 
conhecimento no semestre 

 SUFICIENTE: Entre 71% e 90% dos profissionais participaram de 
ao menos uma capacitação/ atualização de conhecimento no 
semestre 

 SUPERIOR: Mais de 90% dos profissionais participaram de ao 
menos uma capacitação/ atualização de conhecimento no 
semestre. 

 

4.2. Adequação da 
força de trabalho, no 
semestre, ao quadro 

de recursos 
humanos previsto na 

legislação 
concernente à 

tipificação 

 INSUFICIENTE: Quadro de RH encontra-se em desacordo ao 
previsto na legislação, havendo déficit de mais de 01 funcionário 
em quantidade e/ou qualificação exigida. 

 INSATISFATÓRIO: Quadro de RH encontra-se em desacordo ao 
previsto na legislação, havendo um déficit de 01 funcionário em 
quantidade e/ou qualificação exigida. 

 SUFICIENTE: Quadro de RH encontra-se completo em relação ao 
definido pela legislação, ou incompleto, mas dentro do prazo 
legalmente previsto para substituições. 

 SUPERIOR: Quadro de RH em quantidade superior à estabelecida 
na tipificação. 

Parágrafo 
único 

Serão atribuídos 
pontos por cada 
parâmetro, no 

seguinte padrão 

 * “0” para NÃO SE APLICA 

 * “1” para INSUFICIENTE; 

 * “2” para INSATISFATÓRIO; 

 * “3” para SUFICIENTE; 
 * “4” para SUPERIOR. 

 

5. FORMAS DE CUMPRIMENTO DAS METAS 
 

Dimensão Forma de Cumprimento das Metas Monitoramento 

1. Dimensão 

Estrutura Física 

e Administrativa 

1.1. Cômodos e mobiliários estão sendo utilizados no 

semestre conforme o aprovado no Plano de Trabalho 

SUPERIOR: Cômodos e mobiliários encontram-se para 

além do aprovado no Plano de Trabalho, com provisões 

adicionais com potencial para impactar positivamente 

sobre as atividades desenvolvidas. 

Pesquisa de Satisfação 

Semestral dos usuários e pelo 

monitoramento do Gestor de 

Parceria na Supervisão. 
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Inserção de móveis planejados na Oficina de Costura, 

poltronas decorativas nas salas de atendimentos, 

ventiladores de teto e redes de proteção. 

1.2. Disponibilidades de materiais e artigos 

Socioeducativo, pedagógicos, lúdicos e esportivos para 

realização das atividades, bem como de insumos que 

garantam as ofertas específicas da tipologia do serviço 

previstas no Plano de Trabalho. 

SUFICIENTE: Materiais e artigos socioeducativos, 
pedagógicos, lúdicos e esportivos, bem como insumos 
referentes a ofertas específicas, encontram-se em 
conformidade com o previsto no Plano de Trabalho.  
Armários Planejados e Caixas disponibilizados para 
melhor acesso, organização e visualização.  

Planejamento e execução de 

compra de materiais conforme 

oficinas discutidas e 

aprovadas para o Plano de 

Ação Semestral. 

 

1.3. Cômodos e mobiliários se encontram em perfeitas 
condições de uso 

SUFICIENTE: Cômodos e mobiliários encontram-se em 
perfeitas condições de uso 

Avaliação periódica sobre as condições e necessidades de 

reparos. 

Pesquisa de Satisfação 

Semestral dos usuários e pelo 

monitoramento do Gestor de 

Parceria na Supervisão. 

2. Dimensão: 

Serviços, 

processos ou 

atividades 

2.1. Percentual de Relatórios, Prontuários, Plano de 
Desenvolvimento do Usuário- PDU (usuários da PSB) / 
Plano Individual de Atendimento - PIA (usuários da PSE) / 
Plano de Desenvolvimento Familiar - PDF elaborados ou 
atualizados no se 

SUFICIENTE: Entre 81% e 99% dos usuários com 
relatórios e prontuários elaborados ou atualizados no 
semestre; 

Monitoramento Mensal através 

do Formulário da SMADS, 

Dados inseridos no Sistema 

de Informação do Atendimento 

aos usuários e através do 

Gestor de Parceria na 

supervisão através de 

relatórios e planilhas. 
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3. Dimensão 

Produtos ou 

Resultados. 

3.1. Número de usuários atendidos / capacidade 
parceirizada do serviço. 

SUPERIOR: Maior que 90% 

Com os atendimentos remotos foram contabilizados a 
média de 90% ou mais de usuários no serviço durante o 
último semestre de 2020. 

Supervisão do Gestor de 

Parceria, Dados inseridos no 

Sistema de Informação do 

Atendimento aos usuários e 

através do Formulário de 

Monitoramento da Rede 

Socioassistencial. 

Monitoramento mensal. 

 

3.2. Cardápio elaborado nos termos do Manual Prático de 
Alimentação da SMADS e com participação dos usuários 
do serviço. 

SUPERIOR: Cardápio elaborado nos termos do Manual 
Prático de Alimentação da SMADS, com divulgação no 
serviço e com participação dos usuários em sua 
formulação, com implantação de sistema de avaliação 
periódica do grau de satisfação do usuário. 

 Articulação com a rede (Faculdades de Nutrição, Banco 
de alimentos e outro) cursos e orientações nutricionais. 
Expor cardápio e abrir para sugestão. 

Pesquisa de satisfação com 

as usuárias e elaboração do 

cardápio com supervisão do 

Gestor de Parceria Mensal. 

 

3.3. Execução das atividades previstas no Plano de Ação 
Semestral, compreendendo todas as suas dimensões. 

SUFICIENTE: Realização de 81% a 95% das atividades 
previstas no Plano de Ação Semestral 

Supervisão do Gestor de 

Parceria, planilha de 

execução, Relatórios de 

Atividades e Plano de Ação 

Semestral 

 

3.4. Implantação de mecanismos de apuração da 
satisfação dos usuários do serviço e de canais de 
participação dos usuários na elaboração do Plano de 
Ação. 

SUFICIENTE: Implantação de mecanismo de apuração da 
satisfação dos usuários e de participação dos usuários na 
elaboração do Plano de Ação, com comprovação de, no 
mínimo 20% dos usuários no serviço 

Pesquisa de satisfação e 

construção em conjunto com 

sugestões dos usuários em 

relação ao Plano de Ação 

Semestral tabulada 
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4. Dimensão 

Recursos 

Humanos 

4.1. Percentual de profissionais que participaram de ao 
menos uma capacitação/ atualização de conhecimento no 
semestre, ofertada pela OSC, pela SMADS ou outras 
instituições. 

SUFICIENTE: Entre 71% e 90% dos profissionais 
participaram de ao menos uma capacitação/ atualização 
de conhecimento no semestre 

Relatórios de Atividades, 

Supervisão do Gestor de 

Parceria e também pelo 

Relatório de Execução do 

Objeto da Parceria 

(Semestral) 

 

4.2 Adequações da força de trabalho, no semestre, ao 
quadro de recursos humanos previsto na legislação 
concernente à tipificação 

SUFICIENTE: Quadro de RH encontra-se completo em 
relação ao definido pela legislação, ou incompleto, mas 
dentro do prazo legalmente previsto para substituições. 

Quadro completo 

Relatórios de Atividades, 

Supervisão do Gestor de 

Parceria 

 

Através dessas metas norteadoras, temos como objetivo validar e concretizar em consonância os eixos 

estruturantes regidos pelo Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Doméstica que são: 

 Garantia da aplicabilidade da Lei Maria da Penha; 

 Ampliação e fortalecimento da rede de serviços para mulheres em situação de violência; 

 Garantia da segurança cidadã e acesso à Justiça, Saúde, acesso aos direitos sociais e econômicos; 

 Garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de mulheres. 

 Garantia da autonomia das mulheres em situação de violência e ampliação de seus direitos. 

Descrição 

O CDCM “Casa Mariás”, é um imóvel locado pela SMADS, localizado na rua Soldado José Antônio Moreira, 546 – 

andar superior. É um espaço pensado e planejado para oferecer um ambiente acolhedor e seguro desde a recepção, 

até os atendimentos individuais, oficinas de capacitação, artesanato e grupos de reflexão.  

A recepção possui logo ao entrar no serviço, uma mesa com computador e impressora com scanner onde são 

realizadas as boas vindas e efetivada a ficha de cadastro. Este espaço conta com ventilador, poltronas, mesa com 

material informativo de campanhas de enfrentamento às situações de violação de direitos, sobre o serviço e da rede 

socioassistencial. Além disso, existe sempre à disposição uma mesa de café, bebedouro com água natural/ gelada 

e bolachas. Ao entrar a usuária também tem um totem para higienizar as mãos com álcool em Gel e um portão 

automático que possibilita controlar a entrada e saída para maior segurança de todos. Ainda na recepção, há um 

mural com informativos de eventos, palestras, reuniões e oficinas com linguagem fácil e acessível. Neste espaço 
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existe uma vitrine onde as mulheres podem expor seus trabalhos manuais feitos durante os encontros. Também 

contamos com uma caixa de sugestão disponível para as usuárias.  

Para os atendimentos individuais, há duas salas que garantem a privacidade para que a usuária se sinta acolhida e 

em condições de sigilo. As salas possuem uma poltrona confortável de 2 lugares e uma poltrona individual, quadros 

decorativos, ventiladores de teto, lenços de papel, folders informativos e suporte de pastas com todos os 

instrumentais necessário são serviço. 

A sala onde são realizadas as oficinas possui: 5 máquinas de costura reta, 1 máquina de Overloque e 1 máquina 

de Galoneira, móveis planejados para armazenar adequadamente os materiais e torná-los mais organizados e 

visíveis, uma mesa extensa para corte e manuseio de materiais com cadeiras estofadas para dar suporte e reunir 

todas as mulheres, ventilador de teto e iluminação de Led. 

Na segunda sala são realizados os grupos de reflexão ou oficinas que não demandam de matéria prima manual, 

possui 15 cadeiras com suporte acoplado de mesa, ventilador, flipchart, TV Smart e lousa. Este espaço também é 

utilizado como sala de espera quando as mulheres estão acompanhadas de seus filhos, se transformando em um 

espaço lúdico com desenhos, lápis de cor, brinquedos e rede de proteção na janela.  

A terceira sala é dividida em um primeiro ambiente que possui uma mesa grande com dois sofás de dois lugares e 

ventiladores onde é possível realizar reuniões com a rede, a equipe ou a supervisão e serve como ponto de coffee 

break nos intervalos das oficinas. Este espaço permite também ser um ponto de apoio e descanso com privacidade 

para as mulheres que precisam descansar e aguardar vaga quando necessitarem de encaminhamento para Centros 

de Acolhida Especial. No segundo ambiente essa sala possui um espaço com possibilidade de mais uma oficina 

com: ventilador, cadeiras estofadas, dois espelhos com iluminação na parede, 2 cadeiras giratórias de salão de 

beleza e 2 cadeiras de manicure. Contém uma mesa, uma cadeira e um notebook que hoje está sendo 

disponibilizado para registro de Boletim de Ocorrência, atividades remotas para quem não tem internet ou 

atendimento com a Defensoria Pública virtual.  

A quarta sala da equipe técnica possui: quatro mesas com cadeiras apropriadas para escritório, ventilador, ambiente 

arejado com janelas amplas, computadores de mesas e iluminação de LED.  

A quinta sala é um espaço onde fica acomodada a gerência, com ventilador, iluminação de LED, mesa de escritório, 

computador, impressora, uma poltrona individual, armário para documentação e mesa com 4 cadeiras para reuniões 

e acolhimentos quando necessário. Entre esta sala possui um corredor com um armário espaçoso onde são 

armazenados materiais específicos de escritório e arquivos de registro com prontuários, observando os devidos 

cuidados em relação à segurança e sigilo das informações. O manuseio é feito apenas por pessoas autorizadas da 

equipe.  

O imóvel conta com dois banheiros individuais com duas pias, 2 suportes de sabonete líquido, 3 lixeiras com tampa, 

3 suportes de papel, 1 armário para guardar produtos de limpeza e 1 espelho. 

A cozinha tem local adequado para armazenamento dos alimentos, preparo dos lanches destinados às mulheres, 

respeitando as normas da Vigilância Sanitária e seguindo as orientações do Manual de Alimentação Saudável 

publicado pela SMADS. O local possui: 1 geladeira grande com freezer, 1 fogão, 1 forno elétrico, 1 micro-ondas, 
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uma mesa com 4 cadeiras, pia, armário para armazenamento de comidas e 2 bancadas com armários para 

utensílios.  

A alimentação fornecida tanto na sala de espera quanto nas atividades de grupo está de acordo com o Manual de 

Alimentação Saudável – SMADS, Portaria nº 45/SMADS/2015, que regulamenta em âmbito municipal a oferta de 

alimentação nos serviços parceiros à SMADS e a portaria nº 55/SMADS/2017, artigo 87. 

O serviço oferece atendimento de acordo com a Portaria nº 46/SMADS/2010, respeitando o código de Defesa do 

usuário, Decreto nº 56.832 19/02/2016. 

O Centro de Defesa e Convivência da Mulher Casa Mariás segue a tipificação e regulamentação de Parceria da 

Política de Assistência Social que tem como objetivo ofertar proteção e apoio a mulheres (e seus familiares) em 

razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral. 

Acolhe mulheres em situação de violência, oferecendo atendimento psicossocial, orientações e encaminhamento 

jurídico necessários à superação dessa situação, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua 

cidadania. 

O CDCM Casa Mariás oferece acompanhamento às mulheres, no âmbito da Proteção Social Especial de Média 

Complexidade da Política de Assistência Social, de acordo com as diretrizes do Sistema único da Assistência Social 

(SUAS). Dentre os principais objetivos deste serviço, destacam-se: 

 Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva; 

 Processar a inclusão das famílias no sistema de Proteção Social e nos serviços Públicos conforme suas 

necessidades. 

 Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família, 

 Contribuir para a recuperação de danos e prevenir a incidência e reincidência de violação de direitos; 

 Contribuir para restaurar e preservar a integridade e o fortalecimento da autoestima.  

O planejamento das atividades ocorre de forma participativa e dinâmica possibilitando mudanças, correções, 

melhorias e flexibilidade garantindo a participação e construção das usuárias em todas as etapas. Esta 

estratégia é de suma importância para contemplar as reais demandas e necessidades do serviço. 

Por se tratar de um espaço de convivência social, se faz necessária a construção de normas para a boa 

convivência de forma democrática. As usuárias são convidadas a construir, em conjunto com as técnicas, cada 

item e de tempo em tempo são feitas reuniões com o objetivo de debater, avaliar, analisar e refletir sobre a 

eficácia dos procedimentos adotados. Periodicamente é feita uma pesquisa com a avaliação das usuárias em 

relação ao serviço e sugestões de melhoria. 

Para uma melhor articulação com a rede Socioassistencial e de outras Secretarias, o CDCM “CASA MARIÁS” 

promove atividades externas no território e fora dele como, por exemplo: oficinas, palestras, grupos 

socioeducativos e grupos de capacitação.  

Durante os atendimentos as usuárias passam por avaliação para verificar a necessidade de inclusão/atualização 

no Cadastro Único e outros Programas de Transferência de Renda. Também é feita a avaliação e 

encaminhamento para atendimentos Psicológicos e Jurídicos para a Rede de Proteção. 
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Todos os atendimentos realizados, as atividades e os relatórios de acompanhamento e evolução, permitem 

avaliar o cumprimento das metas, além de formalizar a instrumentalização à gestão e possibilitar um melhor 

monitoramento e avaliação. São registradas todas as frequências, entradas, saídas, permanência, 

encaminhamentos e as atividades desenvolvidas internas ou externas ao serviço. 

Para uma melhor fidelidade dos fatos, todos os registros são feitos com prioridade de forma imediata após o 

atendimento. Dada a importância da informatização para otimizar tempo e espaço físico, possuímos dados 

gerais com registros, fluxos e planilhas padronizadas e informatizadas, resguardando os procedimentos 

necessários para a garantia de segurança e sigilo das informações.  

São realizadas discussões de caso com a equipe e com a rede, com o objetivo de analisar e avaliar as 

especificidades de cada atendimento em suas particularidades, de modo a ampliar a compreensão e possibilitar 

uma definição de metas e estratégias para um melhor resultado. 

As reuniões para discussões de casos são realizadas em períodos programados e também ocorrem conforme 

necessidade e complexidade das situações diárias.  

O CDCM “CASA MARIÁS” aproxima e valida articulação com a Rede e demais serviços de Garantia de Direitos, 

como por exemplo, em Unidades Básicas de Saúde e Delegacia de Polícia. 

O atendimento integral à família e a matricialidade sociofamiliar é uma diretriz do Sistema Único de Assistência 

Social, a qual deve ser a centralidade da oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios ofertados pela 

Política de Assistência Social. A família deve ser trabalhada em sua totalidade, seja no âmbito preventivo da 

proteção social como também de modo a fortalecer os laços e vínculos sociais pertinentes.  

Os atendimentos têm como objetivo levantamento de dados, análise e avaliação para a verificação de 

possibilidades e intervenções. O olhar técnico de cada profissional permite esse enriquecimento respeitando o 

código de ética e sigilo de cada área.  

Como resultado destes atendimentos, é possível compreender a dinâmica familiar e a realidade social da família. 

É realizado também o preenchimento de um instrumental chamado de “diagnóstico familiar” para identificar as 

demandas existentes, vulnerabilidades e a rede de serviços que a família está ou não inserida. Priorizamos o 

contato com a rede sempre que possível para contribuir com o processo de fortalecimento e atendimento 

integral. 

Em alguns casos que são analisados criteriosamente, é possível a realização de visitas domiciliares em conjunto 

com a rede que possibilita um olhar mais amplo ao profissional ou uma aproximação da usuária ao serviço.  

Os grupos de reflexão ocorrem semanalmente e tem como objetivo desconstruir o cenário e o fenômeno de 

repetição e naturalização da violência dentro do núcleo familiar. A reflexão e identificação com a história em 

grupo possibilitam (re) significar e provocar mudanças de comportamento provindas da intergeração no seu 

processo histórico.  

A participação da família também é inclusa e reforçada nos convites feitos durante eventos, aniversariantes do 

mês, palestras e idas em parques para atividades externas. O serviço também fica disponível para qualquer 

dúvida ou diálogo. 
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As ações e atividades também incentivam e realçam a importância das usuárias a serem multiplicadoras de 

conhecimento no enfrentamento à violência contra a mulher. São realizadas palestras e convites para 

Conferências Regionais e Municipais para que as ações sejam suscetíveis à disseminação de seus direitos e 

prevenção.  

A articulação e encaminhamento visam a Garantia de Direitos, para isso são realizadas ações em equipe, para 

promover o acesso às diversas políticas públicas e serviços socioassistenciais, como por exemplo: Centro de 

Atendimento ao Trabalhador para encaminhamento ao mercado de trabalho, Centro de Convivência de Criança 

e Adolescente (CCA) para inserção de seus familiares em contra turno escolar, Centros de Desenvolvimento 

Social e Produtivo (CEDESP) para cursos profissionalizantes, serviços da Saúde e outros serviços setoriais e 

intersetoriais.  

A Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres prevê a articulação eficiente da rede de 

atendimento das diferentes políticas públicas e reforça a rede reunindo ações e serviços das áreas da 

Assistência Social, Justiça, Segurança Pública e Saúde.  

A Intersetorialidade é garantida e planejada com visitas Institucionais da equipe técnica, com o mapeamento 

dos serviços ofertados no território e a divulgação sobre o fluxo de atendimento, o público alvo e funcionamento 

com as atribuições do CDCM.  

Os principais serviços com os quais são realizadas interlocuções e/ou encaminhamentos são: Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social, Centro de Referência de Assistência Social, Núcleo de 

Proteção Jurídico, Serviço de Assistência à Família, Serviço de Proteção Social à Criança e Adolescente Vítima 

de Violência, Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente, Centro de Convivência Criança 

e Adolescente, Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo, Centro de Acolhimento Especial, Casa de 

Passagem Provisória,  Centros de Defesa e Convivência da Mulher, entre outros. Além destes entendemos e 

reforçamos atuação e parceria com Delegacia de Polícia, Defensoria Pública, Vara de Violência Doméstica, 

Unidades Básicas de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial, Hospitais, Centros de Cidadania da Mulher e 

Escolas. 

Para o quesito de prevenção, a atuação em rede vai para além do Público: há a realização de palestras, roda de 

conversa, distribuição de folders e ações no território no qual é possível alcançar diferentes perfis que podem 

contribuir com a multiplicação.  

O CDCM CASA MARIÁS também disponibiliza capacitação para as equipes da rede de Serviços Socioassistenciais, 

da Saúde e da Educação como, por exemplo, palestra para os agentes de Saúde da OSC Centro Social Nossa 

Senhora do Bom Parto promovendo uma reflexão acerca dos tipos de violência, importância da identificação, do 

sigilo e encaminhamento assertivo. 

A promoção na participação das mulheres em atividades de cultura e lazer contribui para o fortalecimento da 

autoestima e o resgate da cidadania.   

O quadro de recursos humanos está organizado de modo a garantir o atendimento técnico social, psicossocial e 

jurídico, bem como orientação socioeducativa, de gestão, administração e operacional durante o período de 

funcionamento do serviço, sendo observados os aspectos quantitativos e qualitativos.  
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Os profissionais contratados estão devidamente registrados nos Conselhos das categorias e atuam de acordo com 

os princípios éticos das profissões, sendo compatíveis com cada função e inerente ao quadro multidisciplinar.  

Para uma constante atualização e qualidade nos atendimentos, a equipe técnica participa de cursos, fóruns, 

reuniões da rede, palestras, seminários, estudos de caso e visitas técnicas institucionais para uma formação 

continuada.  

Os registros dos atendimentos são realizados e armazenados com identificação, histórico de acompanhamento e 

ações técnicas internas e com a rede, disponibilizada de forma segura para a equipe e gestão de parceria (CREAS). 

Para garantir qualidade de qualificação, são realizadas reuniões entre o gestor de parceria, gerente de serviço e 

equipe de trabalho. São discutidas e planejadas ações a fim de, promover a Política de Assistência Social e das 

normativas que regulamentam a execução do serviço, contribuindo para a qualidade e eficácia de um todo. 

6– DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

6.1 Público Alvo 

Mulheres acima de 18 anos. 

6.2 Informações das Instalações a serem utilizadas. 

Imóvel locado pela SMADS, sito a Rua Soldado José Antônio Moreira nº 546, 1º andar – Jardim Japão – São Paulo. 

CEP 02143-060 – Distrito da Vila Maria, Subprefeitura Vila Maria/ Vila Guilherme. 

A organização deverá: 

 Se responsabilizar pela manutenção do imóvel realizando reparos e serviços de conservação observando 

o Artigo 41 da Instrução Normativa SMADS Nº03 de 31/08/2018. 

 Manter afixada no imóvel, placa de identificação do serviço, objeto deste edital, conforme as normas da 

PMSP/SMADS. A placa deverá ser confeccionada por SMADS. 

 Garantir condições tecnológicas no imóvel para operar banco de dados informatizados dos usuários do 

serviço, com computador que tenha configurações que comportem acesso ao sistema de dados e provedor 

de internet banda larga. 

 Executar o serviço conforme estabelecido no Plano de Trabalho e firmado através do Termo de 

Colaboração. 

 Selecionar, em conjunto com a SAS/MG e CREAS, a equipe executora do serviço de acordo com as 

atribuições exigidas para cada função. 

 Participar de capacitação continuada oferecida pela SMADS 

 Manter quadro de profissionais conforme especificações SMADS e fixar em local visível. 

 Publicitar os direitos Socioassistenciais das famílias e/ou usuárias do serviço assegurados na 

operacionalização do SUAS. 

 Disponibilizar informações sobre a rede de serviços, programas e projetos existentes no território, de forma 

a propiciar articulação intersetorial. 
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O local possui: 01 recepção, 01 sala para grupos, 2 salas para oficinas, 01 sala para reunião/espera, 01 sala para 

gestão, 01 sala para equipe técnica, 02 banheiros, 02 salas para atendimento individual, 01 cozinha. O imóvel está 

equipado com portão eletrônico e nas três principais salas de atendimento redes de proteção nas janelas.  

 Ambientes com Iluminação e Ventilação adequados. 

 Sala de atendimentos individualizados: ambientes que garantem a privacidade do atendimento para o 

estabelecimento de confiança e vínculos entre usuárias e profissionais. 

 Salas de Grupos: com móveis e armários planejados que permitam a organização e efetivação das 

atividades. 

 Limpeza e conservação do espaço todos os dias da semana. 
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Ambiente Qtd. Equipamento/ Mobiliário Atividades Desenvolvidas 

 

 

Recepção 
01 

Balcão, mesa, telefone, cadeira, computador, 

quadro de aviso, bancos de espera, expositor, 

mesa para café/bolachas, ventilador, bebedouro 

e impressora. 

Atendimento para o público em 

geral, cadastramento, espera e 

agendamentos técnicos. 

 

Sala de 

Grupo 

01 

TV Smart 42 polegadas, ventilador de teto, rede 

de proteção na janela, data show, cadeiras com 

apoio para escrever acoplados e mesa para 

materiais. 

Atividades em grupo que podem 

conter materiais teóricos, 

dinâmicas, apresentação áudio 

visuais e lúdicos 

Sala de 

Oficina 
02 

 Sala 1: 5 máquinas de costura reta, 1 

máquina de Overloque e 1 máquina de 

Galoneira, móveis planejados para 

armazenar adequadamente os materiais 

e torna-los mais organizados e visíveis, 

uma mesa extensa com cadeiras 

estofadas para dar suporte e reunir todas 

as mulheres, ventilador de teto e 

iluminação de Led. 

 Sala 2: A sala possui um espaço com 

possibilidade de mais uma oficina com: 

ventilador, cadeiras estofadas, dois 

espelhos com iluminação na parede, 2 

cadeiras giratórias de salão de beleza e 

2 cadeiras de manicure. Contém uma 

mesa, uma cadeira e um notebook que 

hoje está sendo disponibilizado para 

registro de Boletim de Ocorrência, 

atividades remotas para quem não tem 

internet ou atendimento com a 

Defensoria Pública virtual.  

Usuárias em geral para 

participação de oficinas manuais 

ou de capacitação variadas 

conforme planejamento de 

Atividades Semestral. 

Sala para 

Reuniões 

 

 

01 

Uma mesa grande com capacidade de 06 

cadeiras, dois sofás estofados de dois lugares, 

dois armários e ventilador. 

Reuniões com a rede, a equipe e a 

supervisão, ponto de coffee break 

nos intervalos das oficinas, ponto de 

apoio e descanso com privacidade 

para as mulheres que precisam 

descansar e aguardar vaga quando 
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necessitarem de encaminhamento 

para Centros de Acolhida especial 

Sala 

Coordenaçã

o/ Gerência 

 

 

 

01 

Mesa de escritório, cadeira, ventilador, rede de 

proteção na Janela, computador, impressora, 

uma poltrona individual, armário para 

documentação. Entre esta sala possui um 

corredor com um armário espaçoso onde são 

armazenados materiais específicos de escritório 

e arquivos de registro com prontuários, 

observando os devidos cuidados em relação à 

segurança e sigilo das informações. O 

manuseio é feito apenas por pessoas 

autorizadas da equipe. 

Atendimento aos usuários, equipe, 

reuniões, elaboração de 

planejamento e relatórios. 

Sala da 

Equipe 

Técnica 

01 

Quatro mesas com cadeiras apropriadas para 

escritório, ventilador, 03 telefones, armários, 

ambiente arejado com janelas amplas, 

computadores de mesas e iluminação de LED 

Planejamento, discussão de casos 

e elaboração de relatórios e 

encaminhamentos da equipe 

Sala de 

Atendiment

o Individual 

02 

Uma poltrona confortável de 2 lugares e uma 

poltrona individual para cada sala, quadros 

decorativos, ventiladores de teto, lenços de 

papel, folders informativos, suporte de pastas 

com todos os instrumentais necessários ao 

serviço e rede de proteção na janela. 

Acolhimento, escuta e 

atendimentos técnicos 

Instalação 

Sanitária 
02 

Pias, assento sanitário, espelho, dispenser de 

papel higiênico, dispenses de papel toalha e 

dispenses de sabonete líquido. 

 

Cozinha 01 

Pia, balcão, armários para armazenamento 

adequado para comida e utensílios, mesa com 4 

cadeiras, geladeira, fogão, micro-ondas, forno 

elétrico,  

Preparação de todas as refeições e 

limpeza diária do ambiente. 
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6.3 Vinculação da ação com as orientações do Plano Municipal de Assistência Social e diretrizes 

nacionais – LOAS, PNAS, SUAS, TIPIFICAÇÃO NACIONAL, PROTOCOLOS DE GESTÃO 

INTEGRADA DE SERVIÇOS, BENEFICIOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA. 

A Assistência Social foi definida pela Constituição Federal de 1988 como direito do cidadão e dever do Estado. É 

política de seguridade social não contributiva que provê os mínimos sociais, realizadas através de um conjunto 

integrado de ações de iniciativa Pública e da sociedade para garantir os atendimentos das necessidades básicas.  

O presente Plano Municipal de Assistência Social sintetiza objetivos, prioridades e estratégias de implementação 

da Política Municipal de Assistência Social para o período de 2018 a 2021. Neste sentido busca articular as funções 

Socioassistenciais e as seguranças afiançadas pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) com as demandas 

observadas na cidade de São Paulo, estabelecendo metas que promovam a inclusão social e combatam situações 

de vulnerabilidade, risco de violações de direitos que afetam diferentemente famílias ou indivíduos de acordo com 

o território em se que encontram.  

A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes:  

I – Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único 

das ações em cada esfera de governo; 

II – Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle 

das ações em todos os níveis; 

III – Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera do 

governo.  

A política de Assistência Social se materializa na articulação de suas três funções: Proteção social, Defesa e 

Vigilância Socioassistencial. Os serviços Socioassistenciais, portanto, devem se fundamentar neste tripé e 

concretizá-lo em sua prática cotidiana.  

A defesa de direitos reafirma o protagonismo do cidadão em sua posição de sujeito de direitos, distanciando a 

política pública lógica da filantropia e promovendo ações pautadas pela dignidade, pela busca de autonomia e pelo 

suporte aos indivíduos na construção de seus projetos de vida. Com tal norte, é fundamental que os serviços 

Socioassistenciais atuem para promover acesso aos direitos e para apoiar a superação e reparação das violações 

já consumadas. 

O serviço deve estar articulado com outros serviços e estabelecer interface com as demais políticas públicas, deve 

ter por base o princípio da incompletude institucional.  

A Lei Orgânica de Assistência Social –LOAS (Lei nº 8.742/1993) regulamentou os artigos 203 e 204 da Constituição 

Federal, assegurando a primazia da responsabilidade do Estado na gestão, financiamento e execução da Políticas 

de Assistência Social e a participação da sociedade civil na condução da política como diretrizes da Assistência 

Social Brasileira. Esta Lei foi alterada pela Lei 12.435/2011, que incorporou conteúdos já presentes na 

operacionalização desta política desde 2004, quando o Conselho Nacional de Assistência Social aprovou a Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS), a qual instituiu o Sistema Único de Assistência Social-SUAS, estabelecendo 
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que as ações Socioassistenciais sejam concebidas como proteção social às famílias em situação de vulnerabilidade 

social.  

Em consonância com o disposto na LOAS, capítulo II, seção I, artigo 4º, a Política Nacional de Assistência Social 

rege-se pelos seguintes princípios democráticos: 

I Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica; 

II Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 

demais políticas públicas; 

III Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem 

como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade 

 IV Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, se garantido 

equivalência às populações urbanas e rurais 

 V- Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas assistenciais, bem como dos recursos oferecidos 

pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.  

O Sistema Único de Assistência Social é o resultado de deliberação da IV Conferência Nacional de Assistência 

Social, ocorrida em 2003 e expressa a materialização dos princípios e diretrizes dessa importante política social que 

coloca em prática os preceitos da Constituição de 1988 regulamentada na Lei Orgânica de Assistência Social, de 

1993. O SUAS representa uma nova forma de organizar e gerir a Assistência Social brasileira. Planejado e 

executado pelos governos Federal, Estadual, do Distrito Federal (DF) e municipal, em estreita parceria com a 

sociedade civil. 

A tipificação Nacional de Serviços da Assistência Social possibilitou através desta normativa, a padronização em 

todo território Nacional dos serviços de Proteção Social Básica e Especial, estabelecendo seus conteúdos 

essenciais, o público a ser atendido, propósito de cada um deles e os resultados esperados para a garantia dos 

direitos Socioassistenciais. Além das provisões, aquisições, condições e formas de acesso, unidades de referência 

para a sua realização, período de funcionamento, abrangência, a articulação em rede, o impacto esperado e suas 

regulamentações específicas e gerais. 

O Centro de Defesa e Convivência da Mulher faz parte da Rede de Proteção Especial de Média Complexidade e 

tem como caracterização: Oferecer proteção e apoio a mulheres (e seus familiares) em razão da violência doméstica 

e familiar, causadoras de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral. 

O Protocolo de Gestão Integrada, aprovado pela Resolução n°07/2009 da Comissão Intergestores Tripartite (CTI), 

tem como objetivo disciplinar a integração da gestão dos serviços, benefícios e programas e transferência de renda 

do Governo Federal que compõe a Política de Assistência Social (PNAS). Visa também a articulação com os Centros 

de Referência da Assistência Social e os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, 

estabelecendo referência e contra referência para o encaminhamento de usuários que apresentem perfis para o 

Programa de Transferência de Renda, bem como a articulação com Órgãos de Garantia de Direitos: Educação, 

Saúde, Trabalho, Cultura, Esporte e Lazer e a rede Socioassistencial do Território. 

O Plano de Atendimento Individual e todas as ações e encaminhamentos deste serviço engajam de forma objetiva: 
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 Resgatar e preservar o fortalecimento da autoestima; 

 Identificação e encaminhamento adequado; 

 Integralidade e humanização do atendimento; 

 Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que garantam 

a convivência familiar e comunitária; 

 Fortalecer a família e incluir no desempenho de sua função protetiva; 

 Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família; 

 Construir em conjunto com a usuária, projetos pessoais de vida que objetivam a superação da situação 

de violência e o desenvolvimento de autonomia pessoal, social e financeiro. 

 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. 

O conjunto dessas ações está de acordo com o Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres e a Política 

Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres que visam estabelecer estratégias efetivas de prevenção 

e de políticas que garantam os direitos às mulheres em situação de violência. 

Os atendimentos técnicos abarcam a multidimensionalidade e a complexidade da violência contra as mulheres. Tem 

como marco, aprimorar a escuta qualitativa especializada, capacidade interpretativa e fortalecer a qualidade das 

famílias atendidas.  

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS com base na Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais, respeitando as particularidades do Município de São Paulo, apresenta através da 

Portaria nº 46/SMADS/2010 a tipificação dos serviços Socioassistenciais sob gestão própria em parceria com as 

organizações da sociedade civil. 

A ação deste serviço ocorre em conformidade com as orientações norteadoras do Plano Nacional de Assistência 

Social –PLAS e unifica as políticas públicas nacionais com as necessidades do trabalho no distrito, buscando 

compreender as relações baseadas nas pessoas, nas circunstancias e na Família.  

6.4 - Forma de Acesso dos usuários e controle da demanda ofertada. 

O CDCM “Casa Mariás” atende mulheres acima de 18 anos de idade, em situação de violência doméstica. A 

demanda provém de forma espontânea, encaminhadas pela comunidade ou por serviços que pertencem ao Sistema 

de Garantia de Direitos do território (CREAS, CRAS, Defensoria Pública, Ministério Público, Delegacia da Mulher, 

Delegacias, Unidades Básicas de Saúde, Hospitais, rede Socioassistencial, área da Educação, Centros de Atenção 

Psicossocial, entre outros). 

O controle ocorre a partir de acompanhamento das mulheres e se possível de sua família a partir do acolhimento, 

com registros de atendimento, relatório técnico, contato direto e com a rede de serviço que compartilha relatório de 

atividades, reunião com a equipe técnica, visita técnica quando avaliado necessário, articulação e estudos de caso 

com a rede sistemática da rede de proteção. 

 Quando a mulher acessa o serviço de forma espontânea, é efetivada uma ficha cadastral com os principais dados 

salvos no Sistema e também no SISA (Sistema de Informação do Atendimento aos usuários), são escaneados os 
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documentos e realizada a primeira escuta qualificada de acolhimento com registro técnico das principais demandas 

e informações. Em seguida é entregue uma cartilha com informações da rede e do serviço e uma agenda com o 

seu retorno. No segundo encontro é realizada a Reunião de Integração, onde são apontadas informações sobre o 

serviço, os possíveis encaminhamentos internos e externos, a Lei Maria da Penha, os tipos de violência doméstica, 

o ciclo de violência (fases de tensão, explosão e Lua de Mel) e aplicado um instrumental que avalia, através de uma 

escala, o grau de violência em que se encontra com as principais orientações de segurança. Após esta reunião são 

considerados os próximos agendamentos técnicos com a Assistente Social, a Psicóloga e a Advogada que irão 

acompanhar e evoluir o caso conforme necessidade. Todos os encontros são registrados de forma informatizada e 

também inseridos no SISA. Quando a usuária vem encaminhada de outro serviço, pedimos para que seja feito e 

enviado um relatório prévio com as principais informações observadas sobre o histórico de violência e ações já 

realizadas para um acolhimento mais efetivo, seguro e também para evitar ações de (re) vitimização. 

Em caso de faltas, são feitas 3 tentativas de (re) agendamento. Quando não é possível o contato direto, articulamos 

com a rede que lhe atende para avaliação de uma visita domiciliar compartilhada ou atendimento na Unidade. 

Os instrumentais para registro e controle de demanda utilizadas no serviço são: 

 Ficha Cadastral: ficha com as principais informações para identificação e documentação da usuária; 

 Relatório de Evolução: dados sobre o registro de acompanhamento de cada técnico com ações e 

encaminhamentos realizados; 

 Histórico de violência: síntese com as informações a partir da entrevista de acolhimento sobre o histórico, 

os tipos de violência, perfil do agressor e ações efetivadas pela usuária. 

 Escala de violência: ferramenta que avalia a partir de afirmações da usuária sobre o grau de violência em 

que se encontra, dando um resultado possível entre I à III com orientações posteriores de segurança. 

 PIAM: Plano Individual de Atendimento à Mulher – planejamento construído em conjunto com a usuária 

para traçar planos e metas para o rompimento da situação de violência. 

 Diagnóstico Social: tem como objetivo registrar e levantar dados para avaliação sobre: situação 

econômica/ financeira, composição familiar, situação habitacional, de saúde, da rede de serviço 

socioassistencial e situações familiares específicas. 

 Diagnóstico Familiar: processo de elaboração para traçar conhecimentos acerca da estrutura e dinâmica 

familiar, identificar vulnerabilidades e esquematizar um plano de ação.  

 Relatório de Encaminhamento: padronização de encaminhamentos realizados para rede com 

informações cadastrais, relatório com as principais demandas e direcionamentos específicos ao serviço que 

irá receber a referência e contra/ referência.   

 Caderno de Protocolo: todas as entradas e as participações, são registradas em um Caderno de Protocolo 

onde constam: data, tipo de atendimento e assinatura da usuária.  

As informações e registros são efetivados em conjunto com o SISA. 

6.5 - Metodologia a ser desenvolvida na acolhida e no trabalho social de modo a evidenciar 

estratégias de atuação para alcance das metas. 
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A abordagem metodológica está em consonância com a Política Nacional de Assistência Social, que deve 

apresentar componentes que estão dentro do princípio da Universalidade e ações organizadas de forma 

descentralizada que estimule a participação do usuário e sua família, fortalecendo a reflexão crítica de sua vida.  

O Plano de Ação Semestral (PAS) é o documento que orienta para o planejamento das atividades 

Socioassistenciais. Sua elaboração leva em conta as normativas previstas do Sistema Único de Assistência Social. 

Todo final de Semestre é avaliado e são planejadas, em conjunto, novas ações conforme observação e 

necessidades apresentadas para o próximo semestre. 

A reflexão teórica desenvolvida na década de 90 promoveu o reconhecimento que a violência contra a mulher 

deveria ser abordada de forma intersetorial e interdisciplinar (SILVEIRA, s.d.). Passa-se, então a considerar a 

implantação de redes como uma alternativa promissora, no sentido de ampliar a abordagem do fenômeno no âmbito 

da Saúde, da Assistência Social, de Segurança Pública e da Justiça. 

Para Pontuschka (1993), a interdisciplinaridade se apresenta como uma metodologia em que se respeita a 

especificidade de cada área, procurando estabelecer e compreender as relações entre os conhecimentos 

sistematizados, ampliando o espaço de diálogo na direção da negociação de ideias e da aceitação de outras visões. 

Para os atendimentos de acolhimento, este serviço apoia-se em base teórica complementar de Miranda e Miranda 

(1990) onde citam a importância dos profissionais desenvolverem habilidades interpessoais, segundo o modelo de 

ajuda de Robert R. Carchuff e Bernard G. Berenson. Entre essas habilidades estão o ato de atender, responder, 

personalizar e orientar. Para efetivar o acolhimento, o atendimento processa-se em fases: envolver-se, explorar, 

compreender e agir de forma que o profissional ao receber a demanda, esteja apto para ouvi-la e dar uma resposta 

coerente com sua necessidade. 

A Gestão Social como inovação em política pública constitui-se em uma nova modalidade de gerenciamento das 

políticas sociais, que exige modelos flexíveis e participativos que envolvam negociação e participação plural de uma 

variedade de interlocutores nas decisões e ações envolvidas nas diversas políticas. Assim, a Gestão Social é 

defendida como "um conjunto de instrumentos e estratégias para o encaminhamento de soluções mais eficazes e 

eficientes". 

Para as atividades de grupos, complementamos com a proposta dos grupos Operativos. Segundo Pichon-Rivière 

(1991), o grupo operativo assemelha-se ao funcionamento do grupo familiar (como também propõe Zimerman, 2000) 

e pode ser definido como um “conjunto de pessoas reunidas por constantes de tempo e espaço, articuladas por sua 

mútua representação interna, que se propõe, implícita ou explicitamente, uma tarefa que constitui sua finalidade” 

(p.157).  

Um dos objetivos da técnica dos grupos operativos, como sinaliza Pichon-Rivière (1991) é o de auxiliar na 

minimização dos medos básicos e o de favorecer o rompimento dos estereótipos que funcionam como barreira à 

mudança. 

Quando o sujeito é convidado para participar de um grupo, as angústias de não ter um lugar assinalado naquele 

grupo fazem o sujeito tentar criar uma coincidência imaginária muito grande com o seu colega para sanar essa 
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angústia. Nesse momento inicial de constituição do grupo, são construídos tanto uma identificação entre cada um 

dos membros para a realização de seus desejos (construção narcísica comum) quanto os mecanismos de defesa e 

pactos contra os perigos que podem ameaçar a grupalidade em questão. (Valadares, 2002: 28) 

a) Acolhida 

Escuta inicial que deve favorecer a construção do vínculo de confiança, com o objetivo de garantir a continuidade 

do processo de acompanhamento, ressaltando postura ética do profissional, desprovida de crenças pré-concebidas, 

julgamentos e culpabilização da vítima, bem como a garantia do sigilo no atendimento, promovendo segurança a 

mulher; a qual deverá ser informada dos propósitos da entrevista e dos detalhes do processo de atendimento 

especializado. 

b) Diagnóstico da Situação 

Diagnóstico inicial de caráter investigativo e elucidativo da situação para a resolutividade das demandas 

apresentadas. 

O atendimento é realizado por uma técnica, que identifica as necessidades da usuária, para dar início ao 

atendimento sistemático e ao grupo de empoderamento e apropriação da vida. 

Neste momento agendamos a participação na “Reunião de Integração” que tem como objetivo trazer à tona a 

descrição da violência doméstica, os tipos de violência, a Rede de atendimento, o fluxo de atendimento do serviço, 

os possíveis encaminhamentos internos e externos e informações sobre o ciclo de violência e a Lei Maria da Penha. 

Na mesma data a usuária responde à um questionário que visa uma escala de grau de violência. Tem como foco 

ofertar suporte para rastrear, identificar e avaliar as vítimas, sobretudo no que concerne a injúria e violência física 

corporal, aos danos à saúde, à sexualidade, ao patrimônio e ao controle comportamental que traz como resultado 

uma escala que varia de I à III. De acordo com o resultado produzido individualmente, são dadas orientações 

específicas com um Plano de Segurança Individual.  

c) Abordagem Multidisciplinar  

As diferentes intervenções não são pré-estabelecidas, mas diferentes para cada pessoa atendida, formuladas de 

modo sempre singular; os profissionais se coordenam sem confusão de papéis, o que é de fundamental importância 

para que o atendimento seja de fato articulado, mantendo-se em articulação as diferenças decorrentes das 

especificidades de cada serviço; as diferentes intervenções podem ocorrer quase simultaneamente, é a 

diversificação concomitante das conexões entre os diferentes campos e não a adição de resultados de várias 

relações e técnicas complementares se sucedendo que pode ter um efeito sinérgico. 

d) Plano de Atendimento/Metas 

Partindo do diagnóstico da situação apresentada no decorrer dos atendimentos, o referido plano consistirá no 

planejamento das ações multidisciplinares, interinstitucionais e dos demais atores do SGD – Sistema de Garantia 

de Direitos, por meio de metodologia participativa, com estabelecimento de metas e estratégias, responsabilidades 

e compromissos pactuados com a usuária, fortalecendo-a a adquirir sua defesa, buscando também fortalecer o 

grupo familiar, propondo alternativas de defesa e segurança à família. 
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e) Acompanhamento Psicossocial 

Trata-se da execução e monitoramento das metas estabelecidas e pactuadas com a usuária, por meio de 

abordagens individuais e grupais, palestras, oficinas e outras técnicas que oportunizem reflexões acerca do 

cotidiano e a construção de estratégias para o enfrentamento e solução de problemas, fortalecimento e reconstrução 

de vínculos familiares e comunitários, além de encaminhamentos à rede de serviços, visando à redução da 

infringência aos direitos humanos. 

Para garantir a proteção/orientação e apoio dentro da perspectiva especializada, este acompanhamento deve 

oportunizar a usuária condições de reflexão sobre o contexto e cotidiano que a cerca e construir estratégias para o 

enfrentamento e soluções dos problemas além de fortalecer os vínculos familiares e comunitários. 

A psicóloga realiza o trabalho com as usuárias visando, em especial, o empoderamento de gênero, suporte 

psicológico, estabelecimento de relações de confiança, discussão de casos com a rede, fortalecimento psicossocial 

e um processo de acompanhamento continuado, que objetiva a superação da situação de violência. São realizados 

atendimentos individuais e em grupo e quando necessários encaminhamentos para a Rede de Serviços da Saúde 

e do território junto com a articulação intersetorial. Também existe a possibilidade de encaminhamentos para as 

Universidades parceiras que prestam atendimentos psicoterápicos gratuitos.  

A assistente social realiza em especial, o acolhimento, a avaliação de vulnerabilidades, diagnóstico social e familiar, 

encaminha e acompanha em casos de acolhimento ou outras demandas para a Rede. Realiza também a construção 

em conjunto com a usuária o Plano Individual de Atendimento. 

f) Orientação e Apoio Jurídico 

Oferta de atendimento dentro da perspectiva da orientação, aconselhamento e encaminhamentos, nos casos de 

ameaça ou violação de direitos individuais, para proteção e defesa em permanente articulação com os órgãos do 

Sistema de Garantia de Direitos – SGD. 

O acompanhamento especializado compreende atendimentos continuados e uma gama de possibilidades para o 

seu desenvolvimento, segundo as demandas específicas de cada situação.  

g) Visitas Domiciliares 

Realizada pela equipe técnica, em casos específicos, preferencialmente em conjunto com algum serviço da Rede e 

avaliadas previamente, a fim de ampliar e fortalecer vínculos, bem como, compreender, constatar, observar e avaliar 

com maior propriedade a dinâmica familiar da usuária, além de verificar condições de moradia, vulnerabilidade e 

demais violações de direitos. 

h) Encaminhamento e trabalhos em Rede 

A intersetorialidade é uma forma de gestão das Políticas Públicas que objetiva superar a fragmentação dos saberes 

e das estruturas sociais. A Rede Socioassistencial e demais órgão de defesa de direitos têm um foco imprescindível 

para garantir o acesso e a exigibilidade para as medidas relativas e responsabilização quando ocorre a violação de 

direitos.  
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O CDCM “Casa Mariás” realiza contatos prévios com a rede de forma a facilitar a efetivação do encaminhamento e 

garantir o retorno da usuária. Além desta ação primária, são realizados relatórios técnicos que vão de acordo com 

o foco do serviço e a necessidade de cada uma.  

A articulação, participação e diálogo com a Rede resultam em construções de estratégia de um trabalho em conjunto. 

i) Trabalho Socioeducativo/Atividades em Grupo 

Resgate do poder pessoal e apropriação da vida, tornando-as conscientes de suas capacidades, dando a elas 

possibilidade da interação e socialização; dando-lhes mais segurança para tomar decisões e aprendendo a utilizar-

se de ferramentas para intervir no mundo, visando à construção de relações mais harmoniosas e igualitárias e à 

realização de seus projetos de vida. 

Atividades que estimulam o desenvolvimento da usuária, convivência social, seus conhecimentos, habilidades e 

aptidões potencializando a melhora em sua autoestima, autonomia, promoção da cidadania, ampliação do papel da 

mulher na sociedade, empoderamento frente à desigualdade de gênero e a violência doméstica e sobretudo, defesa 

de sua cidadania.  

 Grupo de Reflexão – específico para trabalhar a conscientização da mulher em situação de violência. Grupo 

para troca de experiência, partindo do conceito que: externar a problemática irá cooperar para o fortalecimento 

de outras mulheres do grupo ao criar uma identificação com a história e em contrapartida ao escutar história 

de outras, gerará “reflexões”, direção e apoio para si. Possibilita a atualização das emoções e novos 

significados da violência perante as situações traumáticas. As atividades e dinâmicas possibilitam um olhar 

diferente para a própria vida e o resgate de uma identidade deixada para trás.  

 Roda de Conversa – Palestra e debates de temas pertinentes a gênero e vida em comunidade (política, 

cidadania, saúde, beleza, mercado de trabalho, lazer, cultura, etc.) com fim de mostrar outros horizontes e a 

sociedade fora da situação de violência. Informações capazes de ampliar o horizonte e convívio na sociedade 

de forma mais segura e livre. 

Oficinas para Geração de Renda 

As OFICINAS visam proporcionar meios de geração de renda e/ou inclusão produtivas à usuária e sua consequente 

superação da situação de violência. Proporcionando assim condições de independência econômica, através da 

aquisição de habilidades específicas que resultem em sua capacitação e facilitem sua (re) inserção no mercado de 

trabalho.  

Ao mesmo tempo, ampliam o exercício dos direitos humanos e cidadania na construção de valores, desenvolvendo 

sua autoestima e autonomia. Em última instância, estimulam a convivência e participação social, favorecendo a sua 

libertação de relações de violência e opressão. 

j) Monitoramento do Atendimento  

A equipe técnica do serviço deverá manter a interlocução permanente com os demais equipamentos da rede 

ampliada de atendimento à mulher, com fins de acompanhar ao atendimento integral da mulher em situação de 

violência, com envio de relatórios periódicos, reuniões para avaliação da evolução dos casos atendidos e propositura 
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de novas medidas ou procedimentos, se necessário. Essas reuniões poderão ocorrer em grupos intersetoriais e/ou 

somente com determinada organização. 

k) Passeios e atividades externas 

Planejamento realizado semestralmente com toda a equipe que avalia as possibilidades de eventos comemorativos 

e passeios externos, quando possível com a presença de familiar a fim de expandirem conhecimentos e garantir 

acessos culturais e de lazer para o fortalecimento de vínculos e laços sociais.  

l) Cursos de Capacitação/ Fóruns/ Discussões 

Participação e inserção de toda a equipe para cursos de capacitação para aprimoramento e ampliação de 

conhecimento acerca do trabalho envolvido. O objetivo é proporcionar cada vez mais atendimento de qualidade, 

atualização de saberes e aproximação com fortalecimento das Redes.  

Cronograma das Atividades Desenvolvidas 

Atividade Periodicidade 

Acolhimento de novas Usuárias Conforme demanda apresentada 

Atendimentos Individuais Diariamente 

Contato Telefônico para agendamento Diariamente 

Manutenção de Prontuários Diariamente 

Elaboração de PIA Após acolhimento e atendimentos técnicos 

Elaboração de relatórios Conforme demanda apresentada 

Abrigamento Conforme demanda apresentada e avaliação do caso 

Encaminhamentos Conforme demanda apresentada 

Reunião de equipe Semanalmente 

Discussão de casos com a Rede Conforme demanda apresentada 

Grupos Socioeducativo e de reflexão Semanalmente 

Visita Domiciliar Quando avaliado risco e necessário 

Oficinas Semanalmente 

Divulgação das atividades internas no território Semestralmente 

Eventos Internos Trimestralmente 

Participação das mulheres em atividades externas Trimestralmente 

Participação da equipe em atividades externas: 

seminários ou cursos 

Sempre que ocorrer possibilidades 

Capacitação de serviços e usuários da rede 

socioassistencial e intersetorial 

Conforme divulgação e possibilidade 

 

6.6 - Forma de Monitoramento e avaliação dos resultados 

O acompanhamento, monitoramento e avaliação dos serviços se dão em duas instâncias complementares: pela 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, no acompanhamento técnico realizado pelas 
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Supervisões de Assistência Social e na planificação de dados pelo Observatório de Política Social, e ainda, pelos 

serviços, nas avaliações realizadas por profissionais, usuários e seus familiares. 

O sistema de monitoramento diz respeito à observação regular e sistemática do desenvolvimento das atividades, 

do uso dos recursos e da produção de resultados, comparando-os com o planejamento inicial. Ele produz 

informações e dados confiáveis para subsidiar a análise da razão de eventuais desvios, assim como, das decisões 

de revisão do plano. 

O sistema de monitoramento e avaliação oferece informações substantivas para influir nos fatores institucionais e 

processuais passíveis de gerar ineficiência crônica no desempenho das políticas e dos programas sociais. Outro 

fator importante é a possibilidade de elaboração de relatórios tais como: 

 Relatórios quantitativos e qualitativos de atendimentos, encaminhamentos e benefícios fornecidos pela rede 

de um determinado período. 

 Perfil da população atendida com base territorial. 

 Obtenção do índice de vulnerabilidade das pessoas da cidade, de uma região, ou de um determinado bairro. 

 Perfil dos beneficiários de um programa social. 

 Renda per capita de pessoas atendidas pela assistência social em cada bairro da cidade. 

 Concentração de demanda. 

Os indicadores construídos expõem de forma quantitativa e qualitativa as situações de riscos sociais e a violação 

de direitos do território. 

O processo de avaliação acontecerá de forma sistemática (relatórios e instrumentais) e periódica, durante todo o 

período de vigência da parceria. Será interna e/ou externa, assegurando a participação das profissionais do 

equipamento e da rede, das usuárias, dos (as) gestores da Supervisão de Assistência Social (Visita Técnica) e da 

comunidade em geral. 

Os planos de avaliação serão constituídos das seguintes etapas: 

Avaliação de resultado: para verificar o cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidas, no período de 

tempo previsto, através de visita ao local do serviço, acompanhamento dos relatórios técnicos e fotográficos. 

Avaliação de conteúdo: Análise do material utilizado/produzido. 

Avaliação de processo: acompanhar a condução do serviço quanto à coerência dos trabalhos realizados com os 

objetivos propostos.  

Avaliação de Impacto: análise das mudanças comportamentais percebidas nas mulheres e em suas famílias como 

questões culturais, à mudança de valores e novas atitudes, mensurando assim contribuição do serviço para a 

emancipação dessas. 

As estratégias para monitoramento: 
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 Avaliação das atividades propostas. 

 Reunião da equipe Multidisciplinar para estudos de casos atendidos. 

 Planejamento com a equipe para determinar novas ações com foco na qualidade e indicadores quantitativos. 

 Reunião com a Rede de Serviço. 

 Reunião com o gestor de parceria periodicamente. 

 Instrumentais atualizados de Prestação de Contas. 

 Extrato da Conta Corrente e Poupança. 

 Folha de pagamento dos encargos Sociais. 

 Comprovantes de pagamentos aos Oficineiros. 

 Comprovante do Depósito de Fundo de Reserva. 

 Execução do Plano de Ação. 

 Relatório da Execução do Projeto. 

 Relatório da visita técnica. 

 Manutenção de Prontuários. 

 Relatório semestral de monitoramento e avaliação emitido pelo Gestor de Parceria.   

- Percentual de mulheres com perfil para PTR, ingressantes no trimestre, que foram encaminhadas para a obtenção 

do benefício no período: Meta: 100% 

- Percentual médio de mulheres que participaram de grupos de reflexão sobre violação de direitos/ estratégias de 

rompimento com ciclo de violência durante o trimestre. Meta: 90% ou mais 

- Percentual médio de mulheres encaminhadas para atendimento psicológico na rede de saúde durante o trimestre. 

Meta 90% ou mais 

- Percentual médio de mulheres que receberam orientação psicológica no trimestre. Meta: 100% 

- Percentual de Mulheres que receberam atendimento jurídico no trimestre. Meta: 100% 

O acompanhamento via indicadores é feito com base nos dados qualitativos e quantitativos coletados e em diálogo 

constante entre todos os envolvidos, usuários, famílias, equipe de trabalho e gestor de parceria. Assim é possível a 

construção dos indicadores que sinalizem as diferentes formas pelas quais pode- se compreender o projeto, sua 

ação, se incorpora seus pressupostos e se há necessidade de um novo planejamento e ação para viabilizar os 

resultados pretendidos.  

O NCCV se compromete a executar o serviço assistencial conforme discriminado em conformidade com este Plano 

de Trabalho garantindo o padrão de qualidade das ações e promovendo a implantação das sugestões ou de 

complementação das ações, de acordo com as diretrizes técnicas e operacionais definidas pela SMADS, e com 

propostas apresentadas pelos usuários e pela comunidade;  

• Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação, relativo ao objeto da presente parceria, solicitado pela SAS, 

SMADS, membros da Câmara Municipal, COMAS-SP e demais órgãos públicos competentes, assegurando as 
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condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação da execução dos resultados desta 

parceria;  

• Apresentar a PAS – Plano de Atividades Semestral, que deverá conter o planejamento das atividades baseadas 

nas ofertas sócio assistenciais, a previsão de horas técnicas e oficinas (quando for o caso) e deverá ser apresentada 

semestralmente, pela OSC, até o dia 15 de dezembro e 15 de junho para as atividades do segundo semestre, a 

qual deverá ser ratificada pelo técnico supervisor. 

Em 2020 foi incorporado pela COVS/SMADS - Coordenação do Observatório da Vigilância Socioassistencial um 

novo formulário de monitoramento mensal onde são apontados os seguintes dados:  

 Quantidade de Pessoas Atendidas pelo serviço de Referência; 

 Perfil e tipos de violência no mês; 

 Quantidade de pessoas que receberam atendimento técnico no mês; 

 Motivos de saída do serviço no mês; 

 Acolhimentos realizados em algum centro de acolhida para mulheres em situação de violência; 

 Pessoas com deficiência; 

 Encaminhamentos realizados, 

 Lista de espera; 

 Periodicidade de atendimento remoto pelo serviço 

 Formas remotas disponibilizadas. 

Além de todos os registros serem efetivados de forma informatizada e disponíveis ao gestor de parceria quando 

necessário são realizados a inserção dos dados cadastrais com opção de sigilo, participação de atividades e plano 

de atendimento individual com a evolução de cada caso no Sistema de Informação do Usuário (SISA) através do 

portal da SMADS.  

6.7 - Demonstração de metodologia do trabalho social com famílias 

A Constituição Federal, em seu art. 226, parágrafo 8º assegura “a assistência à família, na pessoa de cada um dos 

que a integram, criando mecanismos para coibir a violência, no âmbito de suas relações”. Para desenvolver o 

Trabalho Social com Famílias, a equipe de referência necessita estar capacitada e livre da visão tradicional do 

assistencialismo e clientelismo; além disso, deve pensar e planejar ações que envolvam a família como um todo, 

evitando atendimentos de forma segmentada. As ações devem estar pautadas na prevenção, proteção e na pro 

atividade. 

Os principais objetivos a serem pautados na metodologia com as famílias são: 

 Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva; 

 Processar a inclusão das famílias no Sistema de Proteção Social e nos serviços Públicos, conforme a 

necessidade; 

 Favorecer o rompimento com os padrões violadores de direitos no interior da família; 
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 Auxiliar para a reparação de danos e prevenir a incidência e reincidência de violação de direitos no interior 

da família; 

 Contribuir para restaurar e preservar a integridade e o fortalecimento da autonomia; 

 Possibilitar a construção de projetos pessoais visando à superação da situação de violência e o 

desenvolvimento de capacidades e oportunidades para autonomia pessoal e social. 

Entende-se como primordial o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários no alcance dos objetivos e metas 

junto às usuárias. Para tanto, se faz necessário atendimento especializado pela equipe técnica, buscando a acolhida 

desta família e realizando orientações, encaminhamentos e esclarecimentos quanto ao cumprimento dos direitos e 

deveres, através de atendimento individual, atividades em grupo, e atividades internas e externas junto às oficinas 

da Convivência do serviço, conforme a demanda apresentada.  

A continuidade deste trabalho também se dá com os serviços Socioassistenciais do território, através da articulação, 

a fim de garantir, o desenvolvimento do trabalho social e comunitário com as famílias e usuárias do serviço, 

possibilitando a identificação de suas necessidades e potencialidades dentro da perspectiva familiar, promovendo a 

inclusão social da população mais vulnerável, possibilitando orientações sobre os seus direitos e encaminhamentos 

para a rede de serviços, bem como para os órgãos de defesa de direitos. 

É possível diagnosticar a situação de violência, identificando fatores que determinam sua ocorrência, de forma a 

subsidiar a definição dos mecanismos que permitam sua remissão a curto, médio e em longo prazo.  

Responsabilidades delegadas às famílias dependem substancialmente das concepções de igualdade e justiça que 

regem as formas de distribuição das responsabilidades entre as diferentes instâncias encarregadas pela provisão 

de bem estar. 

O diagnóstico familiar e o plano de atendimento individual permitem buscar identificações sobre o histórico de 

violência intergeracional e a rede de apoio familiar para o rompimento do ciclo de violência, minimizando os impactos 

da violência vivida. Também é possível identificar as fragilidades e potencialidades dos membros da família, 

buscando ofertar atendimento social com eficácia e consequentemente melhores encaminhamentos e inserções de 

intervenção de forma mais efetiva.  

 

 

 

6.8 - Demonstração de conhecimento e capacidade de articulação com serviços da rede 

socioassistencial local e políticas públicas setoriais no âmbito territorial. 

Dimensão: Trabalho no Território 
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Esta dimensão considera o território como espaço concreto de vivência e convivência, no qual as pessoas produzem 

e reproduzem a sua existência, através do trabalho, das relações de vizinhança, das condições de mobilidade, de 

diversão, de consumo e de convívio. Podemos desenvolver esta dimensão a partir de dois eixos norteadores: 

Diagnóstico Territorial 

Neste eixo, para construir o diagnóstico territorial é necessário considerar os indicadores e as informações oficiais 

(censo populacional, PNAD, IDH, Mapa da Vulnerabilidade Social) e, também, informações coletadas através do 

contato com os usuários e suas famílias, moradores antigos do bairro, lideranças comunitárias, a fim de identificar 

a dinâmica territorial, suas potencialidades, vulnerabilidades e desafios. Pode-se usar para esta ação, a metodologia 

da Cartografia, que é um processo de produção de conhecimento, expresso por um conjunto de informações 

objetivas e subjetivas acerca do território onde o serviço está inserido. Propõe diálogo e combinação entre as 

experiências, interesses, desejos e saberes a fim de criar e intervir em seus territórios sejam eles do grupo 

participante dos serviços, da comunidade ou da cidade. 

Articulação com o Centro de Referência de Assistência Social, Centro de Referência Especializado da 

Assistência Social, rede socioassistencial e com a rede intersetorial 

A Organização trabalha com a ação intersetorial das Políticas Públicas, sob a perspectiva da Regionalização e 

Fortalecimento de vínculos aliado ao esforço da articulação e integração junto às redes de serviços: CRAS, CREAS, 

Entidades da região, Centro de Atendimento ao Trabalhador, Escolas Públicas (Heróis da FEB – Romão Gomes – 

João Vieira de Almeida – Célia Regina – Paulo Carneiro), Meio ambiente (Parque Municipal Tenente Faria Lima), 

Esportes: (Clube Municipal Thomazz Mazoni), Saúde (Centro de Atenção Psicossocial, Unidades Básicas de 

atendimento, Hospital José Storópoli e Hospital Mandaqui), Sub Prefeitura MG Habitação, Banco de Alimentos, 

serviços privados tais como: SENAI, SESC, UNINOVE, UNIP. Toda essa rede favorece o avanço da qualidade do 

serviço ao nosso público alvo, seus familiares e as comunidades envolvidas no território de abrangência. 

O Núcleo Cristão Cidadania e Vida possui larga experiência e articulação com a rede da região demonstrando no 

gráfico abaixo a atuação da organização junto às comunidades do Parque Novo Mundo. 
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O CDCM Casa Mariás tem articulado com equipamentos e serviços da rede para que as necessidades da mulher 

em situação de violência sejam prioritariamente consideradas, de forma geral e nos casos concretos, e para que o 

atendimento seja qualificado e humanizado. Toda esta movimentação tem propiciado o reconhecimento às diversas 

realidades, socioeconômicas, culturais, étnicas e cidadania, contribuindo para o avanço da qualidade do serviço 

gerando possibilidades de encaminhamentos e atendimento as usuárias. 

Quanto às demandas sociais contamos com a parceria do CREAS Vila Maria/Vila Guilherme, o CRAS e 

Organizações da Sociedade Civil de nossa Instituição e de outras do território no que tange aos cuidados dos 

serviços e inserção da proteção básica e especial. 

Em relação à Saúde realizamos encaminhamentos para as Unidades Básicas de Saúde referenciadas de acordo 

com o bairro da usuária, Assistência Médica Especializada, Centros de Atendimento Psicossocial Adulto e Infanto-

juvenil, Hospitais e Universidade Nove de Julho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 Detalhamento dos recursos humanos na gestão do serviço tendo como referência o quadro de 

recursos humanos estabelecidos na Portaria de tipificação dos serviços editados pela SMADS, 

quanto a profissionais e suas quantidades 

6.9.1 Especificar no quadro de recursos humanos na gestão do serviço tendo como referência o quadro de recursos 

humanos estabelecidos na Portaria de tipificação dos serviços editadas pela SMADS, quanto a profissionais e suas 

quantidades 
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A equipe de referência para o serviço é constituída por profissionais de diferentes áreas. O perfil dos profissionais 
deve ser compatível com as atividades inerentes à função. O trabalho de profissionais de diversas áreas proporciona 
a sinergia de diferentes saberes e possibilita a oferta qualificada do serviço na conquista de seus objetivos, tornando-
se necessárias a qualificação e a capacitação constantes dos profissionais para o planejamento e a execução das 
atividades que serão desenvolvidas. 
O quadro de Recursos Humanos está indicado na NOB-RH/SUAS/2012, sendo que o Profissional de Serviço Social 
tem carga horária semanal de 30 horas, em cumprimento às disposições contidas na Lei Federal nº 12.317/2010 
 
 

SERVIÇO: CENTRO DE DEFESA E CONVIVÊNCIA DA MULHER - CDCM 
 CAPACIDADE 100  
I - RECURSOS HUMANOS    
Cargos Padrão / Quant Salário Total Salários 
Gerente de Serviço I – 40h 1 5.413,32 5.413,32 
Auxiliar Administrativo – 40h 1 1.556,72 1.556,72 
Técnico - Psicólogo(a) – 40h 1 3.133,40 3.133,40 
Técnico - Assistente Social – 30h 1 3.133,40 3.133,40 
Técnico - Advogado(a) – 20h 1 1.566,71 1.433,89 
Orientador Socioeducativo - 40 h 1 1.906,09 1.906,09 
Agente Operacional - 40 h 1 1.233,16 1.233,16 
Remuneração de Oficineiros – 32h   2.768,98 
TOTAL 7  20.711,88 
    
II - ENCARGOS SOCIAIS    
 % encargos Valor  
Com isenção 0,3267  5.861,91 
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS SOCIAIS   
Com isenção   23.804,41 



 

 

6.9.2. Especificar a distribuição dos profissionais para a operacionalização e gestão do serviço 
para a garantia dos resultados e metas propostas. 

 

Gerente de Serviços I–Gestão do Serviço; 

Periodicidade: Diariamente ou quando necessitar. 

Coordenação financeira, administrativa e logística; 

Elaboração em conjunto com a Equipe técnica, projeto político-pedagógico do serviço; 

Seleção e contratação de pessoal e supervisão dos trabalhos desenvolvidos; 

Organização e Planejamento das ações e informações 

Articulação com a rede de serviços; 

Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos. 

 

Assistente Social 

Periodicidade: Diariamente ou quando necessitar. 

Cabe à Assistente Social orientar as usuárias acerca dos seus direitos e deveres visando seu fortalecimento, empoderamento e 
minimizando a situação de violência. 

Sendo assim o objetivo do Serviço Social é levantar as demandas de cada usuária, realizando” pesquisa qualitativa”, através de 
escuta individual e sigilosa, avaliando a situação em que as mulheres se encontram, identificando suas necessidades.  

Feito isso a assistente social providenciará os encaminhamentos pertinentes a cada caso, com foco na promoção, inclusão social, 
e no resgate da autoestima e cidadania das usuárias.  

Os encaminhamentos mais comuns são para: educação - (creche, escola, núcleo Socioeducativo, cursos); mercado de trabalho; 
saúde - UBS e profissionais liberais parceiros; programas de transferência de renda, acolhimento institucional, dentre outros. 

 

Psicólogo (a) 

Periodicidade: Diariamente ou quando necessitar. 

Cabe a este profissional trabalhar referente à demanda psicológica no âmbito individual e familiar. O papel do psicólogo é 
proporcionar atendimento às mulheres e suas famílias que apresentem sofrimento emocional e psíquico decorrente de sua vivencia 
na situação de violência; por meio de encontros sistemáticos psicoeducativo (individual e/ou em grupo) 

A técnica psicóloga poderá, após a elaboração do diagnóstico aprofundado, encaminhar a mulher em situação de violência ao grupo 
de reflexão, caso julgue adequado, indicando ainda se o atendimento deverá ser individualizado ou em grupo. 

 

Advogado(a) 

Periodicidade: Diariamente ou quando necessitar. 

Atendimento individualizado com o objetivo de oferecer aconselhamento jurídico e acompanhamento nos atos administrativos de 
natureza jurídica, informando e preparando a mulher em situação de violência para participar dessa difícil etapa. 

 

Orientador Socioeducativo 

Periodicidade: Diariamente ou quando necessitar. 

Atividades em grupo com as mulheres, para promover planejamento e observação sobre o cotidiano no contexto pessoal e familiar, 
que resulte na recriação de um modelo saudável de relacionamento. 

 

Agente Operacional 

Periodicidade: Diariamente ou quando necessitar. 

Limpeza do espaço físico e preparo de café e lanche para as mulheres que estão em atendimento e/ou atividades. 
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6.9.3. Especificar a utilização das horas técnicas, quando for o caso 

Não há horas técnicas na tipificação do serviço 

 

7.0 – Indicadores de Avaliação 

Conforme constam nos artigos 115 a 117 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 
 

 

Metas Indicadores Descrição Metodologia 
Monitorament
o/ 
Cronograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1- Dimensão 
Organização e 
Funcionamento: 
Espaço Físico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente 
organizado e 
acolhedor, 
comunicação 
visual e social. 

Os ambientes do 
CDCM de maneira 
geral são claros e com 
boa iluminação. Cada 
espaço é planejado e 
organizado de acordo 
com sua finalidade 
levando em conta o 
tipo de atividade que 
será realizada com as 
usuárias. 

Proporciona
r sempre 
um 
ambiente 
agradável e 
acolhedor 
para as 
usuárias; 
decoração 
do espaço 
de acordo 
com as 
atividades 
propostas. 

Escuta dos 
comentários; 
trimestralmente
. 

Acessibilidade 

Acessibilidade não 
adequada para 
pessoas com 
deficiência nos 
membros inferiores 
(cadeirantes). 

Atendiment
o individual 
no nas 
salas de 
atendimento 
do CREAS. 

Sempre que 
necessária 

Espaço Físico, 
manutenção, 
preservação e 
guarda dos 
materiais. 

O CDCM conta com 
02 salas para 
atendimento individual, 
01 sala para a equipe 
técnica, 01 sala para 
Oficinas de Trabalhos 
Manuais, 01 espaço 
para Cursos com 
carteiras, 01 Sala para 
Grupos de Reflexão, 
01 sala para 
atendimentos coletivos 
e reuniões, 01 copa 
para preparo dos 
alimentos e dois 
banheiros. 

Uso das 
salas de 
acordo com 
a 
programaçã
o das 
atividades.  

Manutenção 
será realizada 
quando 
necessária e 
semestralment
e. 
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Alimentação                                                                        

A alimentação segue 
cardápios variados. Os 
alimentos são 
adquiridos, com 
bastante variedade. 
 

A Agente 
Operacional 
segue as 
regras de 
higienização 
e 
manipulaçã
o de 
alimentos. 

Os alimentos 
serão 
adquiridos 
quinzenalment
e. 
Os cardápios 
serão 
atualizados 
mensalmente. 
Os cursos de 
capacitação 
serão 
oferecidos 
quando houver 
cursos 
disponíveis. 

7.2 - Dimensão 
Organização e 
Funcionamento: 
Gestão dos 
Recursos 
Financeiros 

Comunicação 
Visual 

Desenvolverá matéria 
de divulgação do 
serviço, bem como das 
atividades realizadas. 

Publicitar a 
parceria 
com 
material 
fornecido 
pela 
SMADS e 
pela 
Organizaçã
o e garantir 
a presença 
dos logos 
da PMSP e 
da SMADS 
nos 
materiais 
elaborados 
pela 
organização
. 

Folders e 
Banners. 
Anualmente 

Acompanhame
nto das 
Propostas de 
Flexibilização 

Serão feitas conforme 
as demandas do mês, 
respeitando os 25% de 
limite de Flexibilização. 

 
Acompanha
ndo e 
analisando 
cada 
elemento de 
despesa e 
fazendo a 
transferênci
a de valores 
de acordo 
com a 

O 
Monitoramento 
e avaliação 
serão feitos 
através de 
instrumental 
apropriado e 
acompanhame
nto 
mensalmente 
pelo gestor de 
parceria.  



    41 
 

 
 

NCCV – Núcleo Cristão Cidadania e Vida                           (55) (11) 2636-2965 
Av. Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, 792/794/808/824                            nccv@nccv.org.br 
02177-000 – Pq. Novo Mundo – São Paulo/SP                                            www.nccv.org.br 

necessidad
e. 

Compatibilidad
e dos 
elementos de 
despesas e 
quantidades, 
justificativa de 
gastos 
imprevistos ou 
fora do 
padrão, grau 
de 
organização 
das 
Informações 
administrativas 
e financeiras. 

Os elementos de 
despesas e 
quantidades estão 
descritos no 
instrumental DEAFIN, 
em caso de 
imprevistos como 
sinistros e gastos fora 
do padrão a despesa 
será justificada através 
de documentos legais 
do ocorrido, a 
organização das 
informações 
administrativas e 
financeiras será feita 
através de 
instrumental e notas 
fiscais. 

 
Será feito 
através de 
autorização 
do gestor de 
parcerias. 

Através da 
quitação das 
despesas e do 
lançamento 
das mesmas 
na prestação 
de contas. 

 
 
7.3 - Dimensão 
Organização e 
Funcionamento: 
Gestão 
Administrativa 

Quadro de 
funcionários e 
Horário de 
Funcionament
o 
Participação 
em ações 
formativas 

O quadro de 
funcionários do CDCM 
será composto de: 1 
Gerente de Serviços I, 
1 Psicólogo,1 
Assistente Social, 1 
Advogada; 1 
Orientadora 
Socioeducativa, 1 
Agentes operacionais. 
Horário de 
Funcionamento: 8 
horas, semanais, 
conforme a função 
exercida pelo 
funcionário. 

Os 
funcionários 
serão 
selecionado
s através de 
entrevista/di
nâmica com 
a equipe 
técnica e 
diretor da 
OSC e 
Gestor de 
Parceria. 
 

Durante o ano 
serão 
oferecidas 
capacitações e 
são realizados 
feedbacks 
bimestrais 
através de 
entrevistas com 
a gerente e 
Direção da 
OSC. 

Postura dos 
Profissionais  
Participação 
em espaços 
de controle 
social ou 
defesa de 
direitos. 

Postura ética do 
profissional, 
desprovida de crenças 
pré-concebidas, 
julgamentos e 
culpabilização da 
vítima, bem como a 
garantia do sigilo no 
atendimento, 
promovendo 
segurança a mulher 

Reuniões 
com a 
equipe para 
discussão 
de assuntos 
pertinentes 
ao serviço 
de modo 
geral. 
Os 
profissionais 
participarão 

As reuniões 
com todos os 
funcionários 
serão 
realizadas 
mensalmente. 
Os encontros 
sobre controle 
e defesa de 
direitos 
acontecerão 
conforme 
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de 
encontros 
como: FAS, 
Fóruns, 
Conferência 
Municipal 
de 
Assistência 
Social entre 
outros. 

agenda a ser 
divulgada. 

Fluxos de 
informações 
de usuários. 
 

Será feito registro dos 
atendimentos 
individuais pela Equipe 
Técnica e  
Serão confeccionados 
Planos de Metas, 
relatórios informativos 
Rede, quando 
solicitado. 

Relatórios 
explicativos, 
descritivos 
e/ou 
circunstanci
ados 
individuais 
serão 
enviados 
para 
encaminha
mento e 
acompanha
mento para 
serviços da 
rede de 
Atendiment
o, quando 
for o caso. 

Dependendo 
do registro a 
periodicidade 
do 
compareciment
o da usuária no 
serviço; pode 
ser semanal, 
mensal ou 
semestral. 

7.4 - Dimensão 
Acompanhament
o de Plano de 
Trabalho, 
Dimensão 
Técnico-
Operativa: 
Trabalho com 
Usuárias 

Atualização de 
registro dos 
usuários, 
socialização 
das 
informações e 
discussão de 
casos. 

Registro dos 
atendimentos 
individuais pela Equipe 
Técnica e Planos de 
Metas, relatórios 
informativos à Rede, 
quando solicitado. 

 
As 
discussões 
de caso 
serão feitas 
em 
encontros 
programado
s entre a 
equipe 
técnica e 
técnicos dos 
serviços da 
Rede de 
atendimento
.  

Os registros 
serão feitos 
conforme 
atendimentos. 
Discussões de 
caso quando a 
demanda exigir 
e serão 
registradas no 
prontuário da 
usuária. Plano 
de Metas será 
atualizado 
conforme os 
encaminhamen
tos realizados. 



    43 
 

 
 

NCCV – Núcleo Cristão Cidadania e Vida                           (55) (11) 2636-2965 
Av. Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, 792/794/808/824                            nccv@nccv.org.br 
02177-000 – Pq. Novo Mundo – São Paulo/SP                                            www.nccv.org.br 

Inclusão em 
programas de 
transferência 
de Renda. 

Encaminhamento para 
BPC e outros 
programas de 
transferência de renda, 
os usuários ou 
familiares cuja 
demanda for 
necessária. 

Encaminha
mento da 
usuária para 
serviços da 
Rede como 
CREAS, 
SAS, 
Equipament
os de 
Proteção 
Básica. 
 

Sempre que a 
demanda 
exigir. 

Mapeamento 
das Relações 
de vínculos 
afetivos. 

Observação das 
relações de afetividade 
da usuária entre todas 
as pessoas com as 
quais ela convive. 

Através da 
sua 
participação 
em 
atividades 
que lhe são 
propostas, 
comportame
ntos 
espontâneo
s em 
relação a 
determinado
s indivíduos 
sejam eles 
funcionários
, amigos, 
familiares 
ou entre as 
usuárias. 

Observação 
dos 
comportamento
s afetivos. 
Diagnóstico 
Familiar e 
Social, nos 
atendimentos 
individuais com 
a Assistente 
Social. 

Participação 
dos usuários 
no 
planejamento 
das atividades 
e aquisições 
dos mesmos 
por atividades 
desenvolvidas. 
Canais de 
sugestão e 
comunicação 
dos usuários. 

Os usuários serão 
convidados a participar 
de todas as atividades 
desenvolvidas sejam 
de lazer, cultura, 
sociabilidade, regras e 
convivência, também 
de desenvolvimento da 
autonomia e 
autoestima. 

Os 
planejament
os serão 
feitos pela 
Equipe 
técnica, 
serão 
desenvolvid
os com a 
participação 
e ajuda 
direta das 
usuárias, 
sempre 
levando em 
conta suas 
demandas e 

Os 
planejamentos 
serão feitos 
semestralment
e e registrados 
no Plano de 
Ação 
Semestral. 
Serão 
escutadas as 
opiniões das 
usuárias sobre 
as atividades 
feitas e quais 
os reflexos que 
deixaram em 
cada uma. 



    44 
 

 
 

NCCV – Núcleo Cristão Cidadania e Vida                           (55) (11) 2636-2965 
Av. Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, 792/794/808/824                            nccv@nccv.org.br 
02177-000 – Pq. Novo Mundo – São Paulo/SP                                            www.nccv.org.br 

necessidad
es mais 
prementes. 
As 
atividades 
do mês 
serão 
afixadas em 
um quadro 
de fácil 
acesso 
disponível a 
todas as 
usuárias. 

 

Atividades 
Externas 

Levar os usuários nas 
diversas opções de 
atividades e passeios 
culturais, de lazer, 
socioeducativos, 
regionais e datas 
comemorativas que a 
região oferece e 
mesmo em lugares um 
pouco mais distantes 
com o objetivo de se 
familiarizarem com a 
própria grandeza e 
diversidade da cidade 
onde moram. 

Através de 
saídas 
planejadas 
e 
direcionada
s que serão 
feitas com a 
Equipe 
técnica.  
 

Atividades 
diversas 
conforme 
planejamento 
semestral. 

Articulação 
entre 
atividades e 
espaços para 
difusão das 
produções dos 
usuários. 
Estímulo à 
participação 
dos usuários 
durante as 
atividades. 
 

Organização de 
atividades nas quais 
os usuários terão a 
oportunidade de 
produzir e difundir 
suas criações como, 
por exemplo: Bazar 
Entre Elas. Atividade 
que será desenvolvida 
pelo CDCM com o 
objetivo de incentivar a 
criatividade e vivenciar 
a Geração de Renda, 
oportunizando a vinda 
de familiares e 
voluntários, 
comunidade. 

Os usuários 
produzirão 
trabalhos 
sob 
orientação 
de uma 
Oficineira, 
os quais 
serão 
expostos na 
recepção do 
serviço e ou 
em evento 
específico. 

A avaliação 
será feita 
através da 
participante 
dos familiares, 
amigos e 
comunidade. 
Poderá ser 
feita semestral, 
ou anualmente, 
ou em eventos 
sazonais (Dia 
das Mães, 
Páscoa, Natal). 
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Laicidade e 
respeito à 
diversidade 
religiosa nas 
atividades 
desenvolvidas. 

Todas as atividades, 
eventos, passeios 
feitos pelo CDCM 
deverão ser 
completamente laicos 
e isentos de qualquer 
discriminação 
religiosa, de opção 
sexual, étnica ou 
social.  
O foco sempre será a 
total integração de 
todas as usuárias e 
funcionárias. 

Através 
atividades 
que 
incentivem 
o respeito a 
toda e 
qualquer 
diferença de 
pensamento
, opção ou 
religião. 

O 
monitoramento 
será feito 
através da 
observação 
dos 
comportamento
s das usuárias 
e suas reações 
diante de 
alguma 
situação de 
diversidade 
dentro do 
CDCM. 
A avaliação 
dessas 
observações 
será feita 
durante as 
rodas de 
conversa que 
acontecem 
com usuárias e 
equipe técnica. 

7.5 - 
Acompanhament
o de Plano de 
Trabalho, 
Dimensão 
Técnico 
Operativa: 
Trabalho com a 
Família. 

Mapeamento 
das relações 
de Vínculos 
Afetivos 

As relações de 
Vínculos Afetivos entre 
os usuários e seus 
familiares serão 
observadas e 
registradas através 
dos eventos nos quais 
a família será 
convidada a fim de 
serem trabalhadas e 
fortalecidas e nos 
atendimentos sociais 
individuais. 

Participação 
eventos, 
passeios, 
Entrevistas, 
reuniões e 
diálogos 
com a 
equipe 
técnica. 

O 
monitoramento 
será feito 
através de 
registros sobre 
as entrevistas e 
reuniões com a 
usuária. 
Colocações 
das usuárias 
sobre seus 
familiares 
durante as 
rodas de 
conversa feitas 
pela equipe 
técnica. 
A avaliação 
será de acordo 
com o tempo 
de 
permanência 
da usuária no 
serviço. 
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Aquisições 
familiares por 
atividade 
desenvolvida. 

Proporcionar 
atividades aos 
familiares e mesmo 
sugerir atividades a 
serem desenvolvidas.  
 

Participação 
nas 
atividades 
internas e 
externas. 

O 
monitoramento 
será realizado 
através de 
formulário de 
avaliação após 
a realização 
das atividades. 
Trimestral. 

Serviços de 
referência e 
contra 
referência 

O encaminhamento 
será realizado após 
análise das 
necessidades que 
exigem intervenções 
de natureza 
socioassistencial.  

Referência 
e Contra 
referência 

 
 
Sempre que 
necessário. 

7.6 - 
Acompanhament
o de Plano de 
Trabalho, 
Dimensão 
Técnico 
Operativa: 
Trabalho com o 
Território 

Participação 
nas Atividades 
do Território 

As usuárias 
participarão de 
atividades oferecidas 
pelo território nas 
áreas de cultura, lazer, 
esportes e social tendo 
assim a oportunidade 
de se integrarem à 
comunidade na qual o 
CDCM está inserido. 

Frequentan
do eventos 
promovidos 
pela Rede 
de 
Atendiment
o ou Órgãos 
Públicos 
 

Pela 
Participação 
das usuárias 
nas diversas 
atividades do 
território. 
Quando 
houver. 

Articulação 
com outros 
serviços 
socioassistenci
ais e seus 
objetivos. 
Articulação 
com outros 
serviços de 
outras 
políticas. 

O CDCM contará com 
serviços da rede como 
Abrigos e Centros de 
Acolhida, CRAS, 
CAPS, UBS, SASF, 
Hospital da Região, 
CCA e CEDESP, 
Conselho Tutelar, 
Escolas Públicas e 
Privadas. 
 

As usuárias 
serão 
atendidas 
de acordo 
com suas 
necessidad
es e 
demandas 
nas áreas 
de saúde, 
lazer, 
educação, 
moradia, 
cultura e 
esportes. 
Os objetivos 
são de 

O 
monitoramento 
será feito 
através da 
inclusão das 
usuárias nessa 
rede de 
serviços e da 
discussão dos 
resultados 
obtidos 
juntamente 
com os 
profissionais do 
CDCM. 
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suprir suas 
demandas 
no que diz 
respeito ao 
rompimento 
da situação 
de violência 
e vinculo, 
bem como 
no 
empoderam
ento, 
autonomia, 
proteção e 
garantia de 
direitos. 

Articulação 
para 
realização de 
eventos 
comunitários, 
passeios ou 
atividades 
externas com 
os usuários 
/famílias 

O CDCM 
envolverá/convidará 
familiares e serviços 
do território em 
atividades e eventos 
externos e internos ao 
serviço. 

Serão 
realizados 
passeios 
programado
s, mostras e 
bazares de 
artesanato. 

A avaliação 
será feita 
através da 
participação 
efetiva dos 
familiares e 
serviços. 
O tempo para 
avaliação será 
conforme forem 
acontecendo 
os eventos. 

 
8.  PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA PARCERIA 
 

8.1. Descrição de receitas expressa pelo valor da parceria (de acordo com a Planilha Referencial de 
Custos dos Serviços elaborada por SMADS) 

Valor Mensal Valor Anual Valor Total da Parceria 

30.913,11 370.957,32 1.854.786,60 

 
 
 
 
8.2. Descrição de despesas dos custos diretos e indiretos (o valor total da parceria deve ser de acordo 
com a Planilha Referencial de Custos dos Serviços elaborados pela SMADS) 
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PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD 
  

SAS SAS VILA MARIA / VILA GUILHERME  
NOME DA OSC NÚCLEO CRISTÃO CIDADANIA E VIDA 

NOME FANTASIA CASA MARIÁS 
TIPOLOGIA CENTRO DE DEFESA E DE CONVIVÊNCIA DA MULHER 

EDITAL 072/SMADS/2021 
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO  
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO  

  
OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL     
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL  X    
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS     

  
RECEITAS 

VALOR MENSAL DE REPASSE                                                                                              31.806,60  
VALOR DE IPTU   

VALOR DE ALUGUEL   
TOTAL DO REPASSE MENSAL                                                                                               31.806,60 

  
CONTRAPARTIDAS 

TIPO VALOR 
Valor de Contrapartida em BENS 71.275,90 
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS                                                                         -    
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS                                                                         -    

  
DESPESAS 

  
  MROSC   

ITENS DE DESPESAS (LDO) CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO TOTAL 

Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados               26.986,20                               -                        26.986,20  
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU)                  4.220,40                     600,00                          4.820,40  

VALOR MENSAL               31.206,60                     600,00                       31.806,60  
Aluguel de imóvel                               -                                -                                        -   

TOTAL MENSAL DE DESPESA               31.206,60                     600,00                       31.806,60  
   

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
  

Previsão das Despesas por Custos 
  

CU
ST

O
S 

D
IR

ET
O

S CODIGO DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA VALOR ESTIMADO 
RE Remuneração de recursos humanos                      17.942,80  
RE Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos                         1.991,65  
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RE Fundo provisionado                         3.870,26  
RE Oficineiros                            3.181,49  
OD Desp. obrigatórias força lei - Ex.Adm/Dem./Periód.                            100,00  
OD Alimentação para os usuários                         1.100,00  
OD Materiais para o trabalho socioeducativo e pedagógico                            1.000,00  
OD Transporte                                100,00  
OD Material de Escritório e Expediente                              200,00  
OD Material de higiene e limpeza                              524,40  
OD Manutenção e reforma do imóvel                            296,00  
OD Concessionárias                            300,00  
OD Manutenção e reparo dos bens permanentes                            300,00  
OD Despesas de Hospedagem Emergencial                            300,00  

Observações: 

1  - O CODIGO = "RE" quando tratar-se de "Remuneração de Recursos Humanos e Encargos Relacionados"; "OD" quando tratar-se de "Outras Despesas" e "AL" 
quando tratar-se de "Aluguel" de imóvel 

2 - DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018. 

  

CU
ST

O
S 

IN
D

IR
ET

O
S CODIGO DESCREVER OS ITENS  VALOR ESTIMADO 

OD  Serviço de Contabilidade                            600,00  
      

Observações: 

1  - O CODIGO = "RE" quando tratar-se de "Remuneração de Recursos Humanos e Encargos Relacionados"; "OD" quando tratar-se de "Outras Despesas" e "AL" 
quando tratar-se de "Aluguel" de imóvel 

2 - DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018. 

  
CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos 

CARGO (Descrever individualmente) TURNO CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO 
Gerente de Serviço I Diurno 40h                         5.413,32  
Auxiliar Administrativo Diurno 40h                         1.556,72  
Técnico - Psicólogo(a) Diurno 40h                         3.133,40  
Técnico - Assistente Social Diurno 30h                         3.133,40  
Técnico - Advogado(a) Diurno 20h                         1.566,71  
Orientador Socioeducativo II Diurno 40h                         1.906,09  
Agente Operacional  Diurno 40h                         1.233,16  
Remuneração de Oficineiros Diurno 32h                         3.181,49 

QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES 21.124,69 
  

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho; 
DESCRIÇÃO VALOR 

    
  

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado 
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ALÍQUOTA VALOR PROVISIONADO 

Folha de Pagamento 21,57%                         3.870,26  
Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento. 
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CONTRAPARTIDAS 
TIPO DESCRIÇÃO VALOR 

B Valor de Contrapartida em BENS 71.275,90 
      

Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira 

  
Data:    

  
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço: 

Laudo Natel dos Santos 
Nº do RG: 15.691.285-5   Nº do CPF: 094.266.928-27 

Assinatura: 
 
9. Descrição de rateios de despesas (de acordo com o Plano de Trabalho apresentado) 
 

Tipo da 
despesa 

(custo direto 
ou indireto): Descrição da Despesas 

Unidades 
envolvidas 

Valor total 
da 

despesa 

Valor do 
rateio por 
unidade 

Memória de cálculo 
utilizado para o rateio 

Não há           
 

10. OPÇÃO POR VERBA DE IMPLANTAÇÃO (nos termos dos artigos 104 a 108 da Instrução Normativa 
03/SMADS/2018, com redação alterada pela IN 01/SMADS/2019 
 
10.1 ( X ) não solicitarei verba de implantação 
10.2 (    ) solicitarei verba de implantação no valor estimado de: R$ 

 
11- Contrapartidas 

 

DEMONSTRATIVO DE CONTRAPARTIDAS  
SAS MG  
TIPOLOGIA CDCM - CENTRO DE DEFESA E CONVIVÊNCIA DA MULHER  
Nome Fantasia Casa Mariás  
EDITAL 072/SMADS/2021  
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO    
Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS    
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO    

Contrapartida de Bens  
Descrição de cada Item 

Unidade de 
Medida 

Qtd.   Valor Unitário     Valor Total   
 

Aparelho cd Sony Unidade 1                         230,00                               230,00   
Armário 2 portas Unidade 1                         189,00                               189,00   
Armário aéreo suspenso 4 
divisórias 

Unidade  3                         659,00                            1.977,00  
 

Armário Balcão chão 4 divisórias Unidade 3                         879,00                            2.637,00   
Armário cozinha Unidade 1                         400,00                               400,00   
Armário duas portas Unidade 2                         189,00                               378,00   
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Armário Grande Unidade 2                         200,00                               400,00   
Balcão cozinha Unidade 1                         266,00                               266,00   
Balcão cozinha PIA Unidade 1                         300,00                               300,00   
Batedeira portátil Unidade 1                           90,00                                  90,00   
Bebedouro de água Unidade  1                         299,00                               299,00   
Cadeira Cabeleireiro  Unidade  2                         765,00                            1.530,00   
Cadeira giratória  Unidade 1                           95,00                                  95,00   
Cadeira Giratória Presidente Unidade 1                         199,00                               199,00   
Cadeira Giratória Secretaria Unidade 1                           95,00                                  95,00   
Cadeira ISO Unidade  37                           52,00                            1.924,00   
Cadeira Manicure Unidade 3                         149,00                               447,00   
Cadeira secretária Giratória Unidade 1                           95,00                                  95,00   
Cadeira Universitária Unidade  10                           79,00                               790,00   
Celular Samsung J2 Unidade 1                         200,00                               200,00   
Computador all in on (3 Green) Unidade  1                      2.882,00                            2.882,00   
Computador aoc Windows 8 Unidade  5                         900,00                            4.500,00   
Ferro de Passar Roupa Unidade 1                           59,00                                  59,00   
Flipchart Cavalete Unidade 1                           94,00                                  94,00   
Fogão continental 4 bocas Unidade 1                         150,00                               150,00   
Fonte de Notebook Dell Unidade  1                           47,00                                  47,00   
Forno elétrico Unidade 1                         319,00                               319,00   
Geladeira Brastemp Unidade 1                      1.000,00                            1.000,00   
Impressora EPSON Unidade 1                      1.019,00                            1.019,00   
Impressora HP L375 Unidade 1                      1.299,00                            1.299,00   
Liquidificador Unidade 1                         119,00                               119,00   
Maquina costura reta Industrial Unidade 5                      2.299,00                          11.495,00   
Máquina Galoneira Unidade  1                      2.790,00                            2.790,00   
Maquina Overloque Unidade 1                      2.747,00                            2.747,00   
Máquina Quilting Brother Unidade  1                      1.488,00                            1.488,00   
Mesa com 4 cadeiras Unidade 1                         450,00                               450,00   
Mesa de corte madeira Unidade 1                      1.250,00                            1.250,00   
Mesa de estante pequena Unidade 1                         100,00                               100,00   
Mesa de estante pequena Unidade 1                         100,00                               100,00   
Mesa L Unidade 4                         403,00                            1.612,00   
Mesa Redonda Unidade  1                         255,00                               255,00   
Mesa Reta Unidade  7                         250,00                            1.750,00   
Microondas Electrolux Unidade 1                         259,00                               259,00   
Mouse Multilaser Unidade 5                           25,00                               125,00   
Mouse sem fio Unidade  1                           75,00                                  75,00   
Notebook Dell E6400 Unidade  8                         780,00                            6.240,00   
Painel Expositor Canelado Unidade 2                         237,00                               474,00   
Paneleiro Unidade 1                         550,00                               550,00   
Penteadeira de parede 2 gavetas Unidade 2                         299,00                               598,00   
Persiana Unidade 2                           65,00                               130,00   
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Poltrona 1 lugar Unidade 3                         200,00                               600,00   
Poltrona de 2 lugares Unidade 2                         400,00                               800,00   
Porta arquivo 2 gavetas Unidade  10                         150,00                            1.500,00   
Porta Arquivo com 3gavetas Unidade  1                         150,00                               150,00   
Porta arquivo com 4 gavetas Unidade  1                         629,00                               629,00   
Porta Arquivo com 4 gavetas 
pequeno 

Unidade  1                         210,00                               210,00  
 

Projetor Epson Unidade 1                      2.207,00                            2.207,00   
PUFF quadrado Unidade 4                           89,00                               356,00   
Quadro Branco 1,20 x 0,90 Unidade  1                         324,00                               324,00   
Rede de Janela Unidade  1                         110,00                               110,00   
Rede proteção Janela Unidade 1                         110,00                               110,00   
ScanCut Brother Unidade 1                      2.089,00                            2.089,00   
Sofá de 2 lugares Unidade 2                         500,00                            1.000,00   
Tablet Multilaser Unidade 1                         700,00                               700,00   
Tabua Mesa de Passar Roupa Unidade  1                         149,00                               149,00   
Teclado Multilaser Unidade  1                           37,90                                  37,90   
Teclados Unidade 5                           43,00                               215,00   
Telefone Intelbras com ramal Unidade 1                         289,00                               289,00   
TV SMART LG 41 Polegadas  Unidade  1                      1.699,00                            1.699,00   
Ventilador de parede Ventisilva Unidade 1                         280,00                               280,00   
Ventilador de teto Unidade  4                         176,00                               704,00   
Ventilador Pedestal Unidade 2                         300,00                               600,00   

                           71.275,90   
      

Contrapartida de Serviços   

Descrição de cada item Unidade de 
Medida 

Quant
idade 

 Valor Unitário   Valor Total  
 

           

Total   0                                  -                                          -      
  

Contrapartida de Valores    
Finalidade Valor Frequência   

        
TOTAL   0     

      
Data     

 
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:  

Laudo Natel dos Santos  
Nº do RG: 15.691.285-5   Nº do CPF:  094.266.928-27   

Assinatura:  
   



    53 
 

 
 

NCCV – Núcleo Cristão Cidadania e Vida                           (55) (11) 2636-2965 
Av. Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, 792/794/808/824                            nccv@nccv.org.br 
02177-000 – Pq. Novo Mundo – São Paulo/SP                                            www.nccv.org.br 

 
12. QUADRO DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO EM QUE SERÁ FIRMADA PARCERIA 
 
12.1 Parcela única 

6.1.1. Valor da Verba de Implantação: R$ 
6.1.2. Contrapartidas em bens (indicar o mês): R$ 71.275,90 
6.1.3. Contrapartidas em Serviços (indicar o mês): R$ 
6.1.4. Contrapartidas em Recursos Financeiros (indicar o mês): R$ 

 
12.2 Parcelas mensais (registrar as parcelas referentes ao exercício civil, compreendendo o mês previsto para 

início da parceria e o último mês do exercício em curso) 
 

PARCELAS 
VALOR DO 
REPASSE 

CONTRAPARTID
AS EM 

RECUROS 
FINANCEIROS 

CONTRAPARTIDAS 
EM BENS 

CONTRAPARTIDAS 
EM SERVIÇOS 

1ª -  -  

2ª -  -  

3ª -  -  

4ª -  -  

5ª -  -  

6ª -  -  

7ª 19.083,96  42.765,54  

8ª 31.806,60  71.275,90  

9ª 31.806,60  71.275,90  

10ª 31.806,60  71.275,90  

11ª 31.806,60  71.275,90  

12ª 31.806,60  71.275,90  

TOTAL 1.908.396,00  4.276.554,00  
 
Obs.: A partir do exercício civil seguinte serão 12 parcelas de igual valor até o penúltimo exercício. No último exercício serão 
referentes ao número de parcelas entre o primeiro mês e o mês de término de vigência da parceria. 

 
Data: 02/06/2021 

 

 
_________________________________________ 

Laudo Natel dos Santos 
Diretor Presidente 




