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1. DADOS INSTITUCIONAIS 

Organização: ASSOCIAÇÃO FALA MULHER (AFM) 

Natureza Jurídica: Pessoa jurídica de direito privado, constituída, nos moldes 

da legislação civil brasileira, como associação sem fins econômicos. 

CNPJ: 06.256.776/0001-53 

Sede: Rua Álvaro Nunes, 184, Campo Belo, CEP 04612-070, São Paulo     – SP, 

Tel.: (11) 3271-7099 - E-mail: falamulher@falamulher.org.br 

Diretoria: 1) Presidente: Edwiges Lúcia Horváth, brasileira, residente na Rua 

Maria Aparecida Pelegrino, 18 – Jd. São Miguel, Taboão da Serra – SP, portadora da 

Cédula de Identidade RG 5.357.526-X, inscrita no CPF sob o nº. 500.116.698-53; 2) 

Vice-Presidente: Janaína Marin Rangel, portadora da Cédula de Identidade RG 

30.772.370-X, inscrita no CPF sob o nº 218.667.508-01; 3) Tesoureira: Silvane Di 

Genova Petcov, portador da Cédula de Identidade RG 17.093.694, inscrito no CPF sob 

o nº.140.531.698-52; 4) Secretária: Luciane Di Genova Petcov, portador da Cédula de 

Identidade RG 22.078.050; inscrito no CPF sob o nº. 161.481.248-90. 

Tipo de serviço: Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicológico. 

Nome do Serviço: NPJ/BUTANTÃ 

Endereço: Av Ministro Laudo Ferreira de Camargo, 320 – Jd Peri Peri – São 

Paulo – SP. Tel.: (11) 3743-2994, CEP: 05537-000 

Gerente: Lídia dos Santos Tinti 

Distritos: Butantã, Vila Sonia, Rio Pequeno, Morumbi e Raposo Tavares.  

           Subprefeitura: Butantã 
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Número de vagas conveniadas: 120 pessoas e suas famílias. Horário de 

funcionamento: de segunda a sexta-feira das 08hs às 18hs 

1.1. Registros e Certificados da Mantenedora 

- Registro Estatuto 

Cartório: Dr. Radislau Lamotta - Oficial de Registro de Títulos e Documentos e 

Civil de Pessoa Jurídica, prenotado sob nº 097495 em 18/02/2004 e registrado sob º 

0093501 em São Paulo, 15 março/2004. 

- Registro no Conselho Municipal de Assistência Social: nº 1122/2009 - 

Organização: ASSOCIAÇÃO FALA MULHER (AFM) 

2. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

2.1. - Histórico 

A psicóloga e teóloga Suzanne Marie Mailloux, de nacionalidade canadense, veio 

para o Brasil, em 1995, como representante da Congregação Católica Santos Nomes de 

Jesus e Maria, com o objetivo de desenvolver trabalhos sociais com crianças em situação 

de risco pessoal e/ou social no Bairro do Jardim Ângela, em São Paulo – SP. No desenrolar 

do trabalho, Suzanne observou o contexto de violência doméstica vivenciado por algumas 

crianças, o que a motivou, a partir de uma perspectiva de gênero, a se aprofundar na seara 

das relações domésticas e familiares. Como fruto desse aprofundamento, Suzanne fundou, 

em 1999, a “Casa Sofia”, que se tornara um empreendimento social de referência em sede 

de combate à violência doméstica, acolhendo e atendendo diretamente mulheres vítimas de 

violência doméstica. Passados 05 (cinco) anos de “Casa Sofia”, Suzanne, reunida com 

outras mulheres interessadas em questões de gênero e de violência doméstica, constitui a 

AFM.         
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Fundada em 07 de fevereiro de 2004, a primeira atuação da AFM ocorreu em 

parceria com o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO GRANDE ABC para a administração, 

gestão e execução do Programa “Casa Abrigo Regional Grande ABC”, destinado a atender 

mulheres e seus filhos menores de 18 anos em situação de risco de morte decorrente da 

violência doméstica. Como fruto de política pública de combate à violência contra mulheres 

e  crianças, o Programa Casa Abrigo conta, atualmente, com duas unidades, comportando o 

abrigamento de 20 (vinte) pessoas em cada casa, atendendo à demanda de sete municípios 

do Grande ABC (Santo André, Diadema, Mauá, Ribeiro Pires, Rio Grande da Serra, São 

Caetano do Sul e São Bernardo do Campo). O Programa visa garantir a integridade física e 

psicológica das mulheres e seus filhos, oferecendo-lhes um serviço integrado (psicológico, 

social, jurídico e educacional) e auxiliando-os na promoção de sua reestruturação emocional. 

A AFM esteve à frente do Programa Casa Abrigo no período de agosto de 2004 a maio de 

2009, quando cedeu espaço para outros atores sociais darem continuidade ao trabalho, 

apostando no espírito democrático da renovação e alternância da gestão pública. 

 

2.2. - Missão e Objetivos Institucionais  

A AFM tem a missão de “participar da construção de novos paradigmas para a 

atuação da mulher na sociedade, influenciando, a partir de uma visão multidisciplinar, na 

elaboração de políticas públicas para a promoção dos direitos da mulher e atuando 

diretamente na defesa e garantia dos direitos das mulheres em situação de risco, seja 

decorrente da vulnerabilidade social, da prostituição ou da violência doméstica, auxiliando-

as no rompimento do ciclo de violência”. 

Nos termos do artigo 2º do seu Estatuto Social, a AFM tem os seguintes objetivos: 

1) Promover ações para garantir a cidadania da mulher em situação de risco social 

e para a eliminação da discriminação de gênero; 
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2) Promover a autonomia da mulher para que ela possa descobrir suas próprias 

forças, tomar decisões e adquirir maior controle sobre sua vida; 

3) Resgatar a autoestima da mulher; 

4) Prestar assistência e orientar as mulheres vítimas de violência ou em risco 

pessoal e social; 

5) Fomentar a discussão sobre gênero e propor ações afirmativas às mulheres no 

âmbito da sociedade; 

6) Denunciar toda forma de discriminação e violência contra a mulher; 

7) Apoiar, estimular e desenvolver atividades de promoção humana, social, cultural 

e educacional na perspectiva de gênero; 

8) Promover e realizar publicações, seminários, cursos, ciclos de debates, 

objetivando a prevenção e educação contra a prática de violência e de tratamento 

degradante à mulher; 

9) Realizar eventos em convênio com outras entidades que promovem os direitos 

da mulher; 

10)  Articular-se ou filiar-se às entidades ou organizações que visam objetivos afins, 

nacionais ou estrangeiras; 

11)  Implantar e manter projetos integrados de ações junto às mulheres em situação 

de risco social, podendo, para tanto, criar ou ampliar unidades de atendimento permanente; 

12)  Fornecer espaços para autossustentação, desenvolvendo habilidades para o 

trabalho em vários setores para mulheres em risco social. 

É tarefa primordial da AFM o investimento na formação para a cidadania das 

mulheres assistidas em seus projetos, favorecendo espaços para desenvolvimento de 

alternativas à geração de renda, assim como para a abordagem de temas relacionados a 
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questões do dia-a-dia da mulher, como sexualidade, violência doméstica e/ou familiar, 

prostituição e direitos humanos, promovendo, assim, a dignidade da pessoa humana. 

Constitui, igualmente, tarefa essencial da AFM a capacitação continuada das 

equipes técnicas de seus projetos, estimulando a participação em cursos de formação e 

grupos de estudo, instituindo espaços para supervisões pedagógicas e psicológicas, bem 

como para planejamento estratégico das atividades. 

A AFM também tem a preocupação de integrar, de forma ativa, a rede de serviços, 

fomentando as parcerias entre os equipamentos públicos e privados atuantes em favor da 

mulher em situação de risco social, apostando na comunhão de saberes e na articulação de 

ações para a prestação adequada do serviço.  

 

2.3. - Serviços da AFM 

Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da 

Prefeitura de São Paulo (SMADS), a AFM administra e executa 08 (oito) serviços: 02 

CENTROS DE DEFESA E DE CONVIVÊNCIA DA MULHER - CENTRO DE INTEGRAÇÃO 

SOCIAL DA MULHER (CISM II e III); 02 CENTROS DE ACOLHIDA ESPECIAL PARA 

MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CASA MARIA ROSA, CASA ABRIGO 

MÁRCIA MARTINS e 04 NÚCLEOS DE PROTEÇÃO JURÍDICA SOCIAL E APOIO 

PSICOLÓGICO – NPJ PINHEIROS, FREGUESIA DO Ó, VILA MARIA e BUTANTÃ.  

 

3.  JUSTIFICATIVA 

O serviço está referenciado ao Centro de Referência Especializado da Assistência 

Social – CREAS com a finalidade de assegurar atendimento especializado para apoio, 

orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação 

de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas para a 
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promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários 

e sociais, fortalecendo a função protetiva das famílias diante de um conjunto de condições 

que as vulnerabilizam.  

Esse serviço está vinculado ao CREAS e mantém relação direta com a equipe 

técnica deste Centro, que deverá operar a referência e a contrarreferência com a rede de 

serviços socioassistenciais da proteção social básica e especial e com o Poder Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, outras Organizações de Defesa 

de Direitos e demais políticas públicas, no intuito de estruturar uma rede efetiva de proteção 

social. Para garantir o comando e a gestão estatal, a equipe técnica do CREAS deve ser 

responsável pelo acompanhamento da prestação do serviço, assegurando em suas 

atribuições:  

 A realização de reuniões mensais de coordenação técnica de monitoramento e 

avaliação com as executoras do serviço;  

 O acesso aos relatórios, prontuários e Planos Individuais de Atendimento dos casos 

atendidos;  

 A proposição de estudos de casos em conjunto com a executora, principalmente 

aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;  

 A articulação com Sistema de Garantia de Direitos;  

 A inclusão no Cadastro Único;  

 A articulação com o CRAS para inserção na rede socioassistencial da Proteção 

Social Básica quando for o caso;  

 A inserção na rede socioassistencial de Proteção Social Especial e nos programas 

de transferência de renda quando for o caso;  

 O acompanhamento às visitas domiciliares quando necessário. 
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4. OBJETIVO GERAL  

Promover proteção a crianças, adolescentes, indivíduos e suas famílias, quando da 

ocorrência de situação de risco pessoal e social, especialmente aqueles relacionados à 

violência sob suas diversas formas, maus tratos, abandono, discriminações sociais e 

restrições à plena autonomia e exercício das capacidades. 

 

4.1 Objetivos Específicos 

 Identificar, monitorar e reduzir a ocorrência de riscos, seu agravamento ou sua 

reincidência por meio de visitas domiciliares, entrevistas psicossociais e jurídicas; 

 Construção de Plano Individualizado de Atendimento – PIA; 

 Ofertar o atendimento psicossocial em rede, com os serviços socioassistenciais, 

políticas intersetoriais, agentes institucionais e demais atores do Sistema de Garantia 

de Direitos, garantindo um estudo social mais amplo e diversificado;  

 Prover a acolhida e ações direcionadas a crianças, adolescentes e famílias, 

assegurando o envolvimento afetivo no processo de reorganização, na perspectiva 

de potencializar sua capacidade de proteção;  

 Ofertar orientação especializada e jurídico social;  

 Informação, comunicação e defesa de direitos, fortalecendo a formação de uma 

cidadania ativa e desenvolvendo os vínculos familiares e comunitários; 

 Realizar e acompanhar a efetividade dos encaminhamentos necessários;  

 Proceder diagnóstico da situação, identificando os fatores que determinam suas 

ocorrências e realizando os devidos encaminhamentos à rede de serviço; - 

Identificação e encaminhamento das famílias que possuem perfil para inserção em 

programas de transferência de renda; 
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 Desenvolver ações em conjunto com a rede de serviços e órgãos do Sistema de 

Garantia dos Direitos e políticas sociais locais, visando realizar um atendimento 

intersetorial e multidisciplinar integrado; 

 Promover ações articuladas intersetoriais nos territórios que concentram maior 

incidência de situações de risco ou violação de direitos; 

 Promover e organizar um fórum de debate entre os diferentes serviços públicos 

existentes na região (saúde, assistência social, educação) com o intuito de 

estabelecer um contato mais próximo e facilidade nos encaminhamentos; 

 Criação de um banco de dados dos usuários e da rede de serviços do território local. 

 

5. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO – NPJ 

O Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicológico atua na proteção de 

crianças, adolescentes, indíviduos e suas famílias em situação de ameaça ou violação de 

direitos.  

 

6. PÚBLICO ALVO E LOCALIZAÇÃO  

NPJ/BUTANTÃ é destinado a pessoas e suas famílias a partir de 0 idade que 

estiverem em situação de ameaça ou violação de direitos, encaminhadas e/ou validadas 

pelo CRAS, CREAS Butantã, bem como dos demais CRAS e CREAS de abrangência macro 

regional, pelo Sistema de Garantia de Direitos e procura espontânea. O Núcleo está 

localizado na Avenida Ministro Laudo Ferreira de Camargo, 320, sendo um imóvel locado 

pela SMADS composto por: recepção; sala de coordenação; sala de serviço social; sala de 

atendimento jurídico; sala de atendimento psicológico; espaço de estar e convívio; cozinha; 

banheiros e um com acessibilidade, todos os espaços estarão mobiliados e equipados. O 

Serviço funciona de segunda a sexta-feira por 10 horas diárias (das 8hs às 18hs). 
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7. METODOLOGIA 

O NPJ/BUTANTÃ oferece as seguintes linhas de atuação: 

 

7.1. - Serviço Social 

O Serviço Social trabalha de forma multidisciplinar atendendo as demandas trazidas 

pelos (as) usuários (as). Inicialmente realiza o acolhimento, momento no qual o usuário (a) 

foi ouvido (a) em suas necessidades. O profissional verifica a condição socioeconômica, 

documentação e as intervenções necessárias. Havendo a pertinência realiza 

encaminhamento para Centros de Acolhida e ILPI (Instituição de Longa Permanência para 

Idosos) na rede de serviços conveniados com a SMADS (Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social), entre outros serviços da rede local de atendimento. 

O serviço social realizará ainda, grupos socioeducativos, visitas domiciliares, 

encaminhamentos para saúde, cursos de capacitação profissional, reflexão em torno do 

planejamento e vínculo familiar, orientação, elaboração de relatórios, ofícios, entre outros. 

Também acompanhará a construção do banco de dados dos (as) usuários (as), que será 

organizado em prontuários individuais onde consta a ficha de triagem, fichas de evolução do 

caso (utilizada para registro do caso de toda a equipe), entre outros documentos 

importantes a respeito de seu atendimento, como boletim de ocorrência e ofícios referentes 

a encaminhamentos externos. É atribuição do profissional desta área estabelecer contato e 

manter cadastro completo e atualizado de todos os recursos socioassistenciais disponíveis 

na rede, a fim de que possa levar ao alcance dos (as) usuários (as) o conhecimento e 

acesso a todos os serviços de que venha a precisar, garantindo-lhe o direito de informação 

e formação para o exercício da cidadania. Além disso, haverá a participação nas reuniões 

de equipe e planejamento. 
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7.2. – Jurídico 

O advogado atuará na área de orientação e capacitação dos (as) usuários (as) 

acerca de seus direitos, em regra, não atua diretamente na atividade jurídica contenciosa. O 

atendimento terá, sobretudo, o objetivo de escutar a queixa relacionada à violação de 

direitos trazida pelos (as) usuários (as) e verificar se existem questões de cunho jurídico, 

além de auxiliá-los, a partir do saber técnico-jurídico, a construir a sua demanda. Desse 

modo, os atendimentos serão centrados, em especial, em orientações sobre legislações 

Especializadas: Estatuto do idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, 11.340/2006 - Lei 

Maria da Penha, Código Penal, Código Civil, etc. Sobretudo, orientações acerca da área da 

Família: Divórcio, Dissolução da Sociedade de Fato, da União Estável, Partilha de bens, 

Guarda e Alimentos. Será de responsabilidade do (a) técnico (a) advogado (a) a confecção 

de relatórios, encaminhamentos a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Ministério 

Público, Delegacias Especializadas para registro de Boletim de Ocorrência, entre outros, 

além da participação nas reuniões de equipe e planejamento. 

 

7.3. – Psicologia 

O serviço de psicologia terá como base o Código de Ética do Conselho Federal de 

Psicologia e adotará como princípios norteadores da atuação o documento “Referências 

Técnicas sobre a Prática de Psicólogas (os) no Centro de Referência Especializado da 

Assistência Social – CREAS - Brasília, fevereiro, 2013”. O (a) técnico (a) psicólogo (a) 

atuará de forma multidisciplinar, oferecendo acolhido, atendimento psicossocial, entrevista, 

visita domiciliar, intervenções grupais e articulação em rede. Além de registro de informação, 

através de relatório técnico, prontuários, participação em reuniões de equipe e planejamento. 
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7.4. - Desenvolvimento Institucional 

 Reunião de equipe: 

As reuniões acontecerão semanalmente, com duração de duas horas, contando com 

a presença da equipe multidisciplinar, para a discussão de casos, troca de informações, 

avaliação das atividades realizadas, frequência dos usuários (as) e planejamento interno 

mensal. 

 Reuniões e eventos internos e externos: 

 A equipe multidisciplinar e o gerente do NPJ/BUTANTÃ irão participar de eventos, 

reuniões, fóruns e visitas a outros serviços, a fim de aprimorar os conhecimentos, ampliar o 

contato com a rede de serviços socioassistencial e conhecer o trabalho de outras 

organizações.  

 Divulgação do serviço: A Equipe Técnica (assistentes sociais, psicólogas, 

advogado) e o Gerente periodicamente realizarão palestras nos diversos serviços da rede 

socioassistencial, quando solicitada com o intuito de divulgar e informar da atuação do 

NPJ/BUTANTÃ; estabelecer parcerias; trabalhar com a prevenção contra a violência 

doméstica e sexual e violação de direitos, através da formação e capacitação de 

profissionais; orientar, sensibilizar e mobilizar a temática na comunidade, através da criação 

de grupos de discussão e reflexão (grupos socioeducativos) sobre os temas. A proposta é 

de realizar, no mínimo, uma palestra por mês. 

 Formação continuada: 

A formação da equipe será realizada através de participação em seminários, 

palestras congressos e simpósios relacionados às questões da violência doméstica e sexual 

e violação de direitos.  
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Além disso, é realizada também supervisão técnica do CREAS, a qual ocorre 

mensalmente, e/ou quando necessário, com o objetivo de acompanhar o trabalho do 

NPJ/BUTANTÃ na discussão de casos e manter um bom funcionamento do serviço. 

8. SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

AÇÕES INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

Fortalecimento da rede de 

atendimento. 

Participação da equipe em reuniões 

dos serviços da rede e envio de 

relatórios quando solicitados. 

Maior articulação do 

serviço com a rede e 

relatórios mensais. 

Atendimento individual. Número de pessoas atendidas por 

mês. Atendimento realizado pela 

assistente social, psicólogo e 

advogado segundo a demanda. 

Registro interno de 

atendimentos e 

encaminhamentos. 

 

 

Encaminhamento na área 

da saúde. 

Realização de encaminhamentos 

para unidades básicas de saúde 

segundo a demanda como, por 

exemplo, número de gestantes 

atendidas com acompanhamento pré-

natal. 

Planilha mensal e registro 

interno realizado pela 

equipe técnica. 

Visita domiciliar. Realização de visitas conforme a 

demanda e a análise de 

necessidades. 

Planilha mensal e registro 

interno realizado pela 

equipe técnica. 

Agilidade no estudo dos 

casos e encaminhamentos 

necessários. 

Número de entradas e saídas no 

serviço, bem como o retorno à família 

e inserção no mercado de trabalho. 

Planilha e relatório 

mensal. 

Atendimento em grupo. Atendimento realizado pelo gerente e 

equipe técnica. 

Registro interno e relatório 

de avaliação. 

Construção de novos Mudança observada no que se refere Relatório psicossocial dos 



 

 

14 

valores para a possível 

quebra do ciclo de 

violência. 

à elevação do empoderamento e 

autonomia.  

casos atendidos e registro 

interno. 

Curso de qualificação dos 

funcionários. 

Participação dos funcionários em 

cursos específicos da área 

agendados durante o ano. 

Reunião mensal e 

avaliação da equipe. 

Fortalecimento da rede 

interna. 

Participação nas reuniões colegiadas 

agendadas pela organização. 

Ata de reunião mantida 

pela organização. 

Avaliação e planejamento 

das atividades com as 

usuárias. 

Realização de reuniões periódicas 

com a participação de todos os 

usuários (as). 

Relatório mensal. 

Oficina de formação de 

Direitos Humanos. 

Encontros mensais ou de acordo com 

campanhas junto aos usuários. 

Relatório mensal e 

registro de presença. 

 

9. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES / AÇÕES E O CRONOGRAMA 

O NPJ/Butantã funciona de segunda a sexta-feira das 08 às 18 horas (dez horas 

diárias em dias úteis).  

Em relação ao funcionamento de suas linhas de atuação, a gerência, a auxiliar 

administrativa e o apoio psicológico acontecerá de segunda a sexta das 09h às 18hs, 

totalizando 40 horas/semanais. Já os atendimentos dos técnicos assistentes sociais 

acontecerão de segunda a sexta-feira em horários alternados das 08h às 14hs e/ou das 12h 

às 18hs, totalizando 30hs/semanais e os atendimentos jurídicos acontecerão as segundas e 

quartas-feiras das 9h às 18h, e as sextas-feiras das 9h as 13h, totalizando 20 

horas/semanais. 
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9.1. - Segue abaixo cronograma das atividades desenvolvidas: 

DIA / 

HORARIO 

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

08h00min Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

visitas domiciliares, 

confecção de 

relatórios e registro de 

evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

visitas domiciliares, 

confecção de 

relatórios e registro de 

evolução. 

Reunião de Equipe.  

09h00min Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

visitas domiciliares, 

confecção de 

relatórios e registro de 

evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento social, 

apoio psicológico 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares e 

confecção de 

relatórios. 

10h00min Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

visitas domiciliares, 

confecção de 

relatórios e registro de 

evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento social, 

apoio psicológico 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares e 

confecção de 

relatórios. 

11h00min Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

visitas domiciliares, 

confecção de 

relatórios e registro de 

evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento social, 

apoio psicológico 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares e 

confecção de 

relatórios. 

12h00min Almoço da equipe. * 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

Almoço da equipe. * 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

Almoço da equipe. * 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

Almoço da equipe * 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

Almoço da equipe. * 

Atendimento social, 

apoio psicológico 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares e 
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visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução.. 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

visitas domiciliares, 

confecção de 

relatórios e registro de 

evolução. 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

confecção de 

relatórios. 

13h00min Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

visitas domiciliares, 

confecção de 

relatórios e registro de 

evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento social, 

apoio psicológico 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares e 

confecção de 

relatórios. 

14h00min Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

visitas domiciliares, 

confecção de 

relatórios e registro de 

evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento social, 

apoio e psicológico 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares e 

confecção de 

relatórios. 

15h00min Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução.. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

visitas domiciliares, 

confecção de 

relatórios e registro de 

evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento social, 

apoio e psicológico 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares e 

confecção de 

relatórios. 

16h00min Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

visitas domiciliares, 

confecção de 

relatórios e registro de 

evolução. 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

Atendimento social, 

apoio e psicológico 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares e 

confecção de 

relatórios. 

 

 

 

 

 

17h00min Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

visitas domiciliares, 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

orientação jurídica, 

visitas domiciliares, 

Atendimento 

psicossocial 

espontâneo/agendado, 

visitas domiciliares, 

confecção de relatórios 

Atendimento social, 

apoio e psicológico 

espontâneo/agendado. 
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confecção de relatórios 

e registro de evolução. 

e registro de evolução. confecção de 

relatórios e registro de 

evolução. 

e registro de evolução. 

17h30min 

 

Registro de dados Registro de dados Registro de dados Registro de dados Registro de dados 

18h00min 

 

Fechamento do serviço. Fechamento do serviço. Fechamento do 
serviço. 

Fechamento do serviço. Fechamento do 
serviço. 

** Obs: horário de almoço funciona em caráter de revezamento, pois o serviço funciona 10 horas 

ininterruptas. 

*** Mensalmente haverá grupos socioeducativos nas quartas - feiras e o de Direitos Humanos e de 

Campanhas de promoção e/ou combate a violação de direitos de acordo com a demanda.   

 

 
10. RECURSOS HUMANOS 

 

Função Escolaridade Quantidade Carga horária 

Gerente de serviço I Nível Superior 01 40 horas/semanais 

Técnico – Psicólogo Nível Superior 02 40 horas/semanais 

Técnico – Assistente Social Nível Superior 02 30 horas/semanais 

Técnico – Advogado Nível Superior 01 20 horas/semanais 

Auxiliar administrativa Nível Médio 01 40 40 horas/semanais 

 
 
10.1. Atribuições dos cargos: 

 

Cargo de Gerente de Serviço I:  

 Manter contatos com a prefeitura para questões referentes ao convênio. 

 Prestar conta mensalmente da verba recebida. 

 Realizar compras de alimentação, material pedagógico, limpeza e outras 

despesas. 

 Ser responsável pela administração da verba. 

 Realizar reuniões com a equipe. 
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 Pensar, discutir, efetivar e avaliar junto à equipe, ações pedagógicas a serem 

desenvolvidas no projeto. 

 Proporcionar momentos de formação para a equipe. 

 Preocupar-se com a integração da equipe. 

 Supervisionar o trabalho da equipe, acompanhando periodicamente o processo 

dos atendidos, grupos, bem como a organização e limpeza do equipamento. 

 Verificar horário de livro de ponto dos funcionários. 

 Realizar reuniões com a equipe de Coordenação da Associação para avaliação e 

encaminhamentos de questões ligadas ao projeto.  

 Participar das reuniões da AFM. 

 Fazer contato com outros grupos que trabalham com o mesmo público alvo para 

articular trabalhos em rede. 

 Estimular os usuários a participarem de atividades culturais e momentos de integração. 

 

Cargo de Técnico Psicólogo (a):   

 Realizar triagem e recepção dos usuários. 

 Realizar acolhimento, escuta, intervenções e encaminhamentos que se fizerem 

necessários. 

 Atendimentos individuais e abordagens grupais. 

 Monitoramento e avaliação dos casos, visando à diminuição ou extinção da situação 

de risco ou vulnerabilidade apresentada pelo usuário, bem como a família no geral, atuando 

onde vínculos familiares apresentarem-se fragilizados. 

 Realizar visitas domiciliares e relatórios. 

 Acompanhar a trajetória dos usuários do NPJ, bem como criar um banco de dados 

sobre sua evolução. 

 Realizar estudo de casos. 

 Contato com a rede de serviços. 

 Estimular os usuários a participarem de atividades culturais e momentos de 

integração. 

 Estimular a autonomia dos usuários, bem como trabalhar o desenvolvimento de suas 

potencialidades afim de que exerçam sua cidadania. 

 Participar semanalmente das reuniões de equipe e planejamento mensal. 

 Participar dos momentos de formação da Associação Fala Mulher. 
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 Participar ativamente dos momentos de reciclagem e formação quanto às questões 

de violação de direitos humanos e temáticas afins. 

 

Cargo de Técnico Assistente Social: 

 Realizar triagem e recepção dos usuários. 

 Realizar acolhimento, escuta, intervenções e encaminhamentos que se fizerem 

necessários. 

 Realizar grupos de reflexão com os atendidos. 

 Realizar encaminhamentos a rede social quando se faz necessário. 

 Realizar visita domiciliar e confecção de relatórios. 

 Acompanhar a trajetória dos usuários do NPJ, bem como criar um banco de dados sobre 

sua evolução. 

 Contato com a rede de serviços. 

 Realizar estudo de casos. 

 Elaboração de pareceres sociais. 

 Estimular os usuários a participarem de atividades culturais e momentos de integração. 

 Estimular a autonomia dos usuários, bem como trabalhar o desenvolvimento de suas 

potencialidades afim de que exerçam sua cidadania. 

 Participar semanalmente das reuniões de equipe e planejamento mensal. 

 Participar dos momentos de formação da Associação Fala Mulher. 

 Participar ativamente dos momentos de reciclagem e formação quanto às questões de 

violação de direitos humanos e temáticas afins. 

 

Cargo de Técnico Advogado(a): 

 Escuta, acolhida e estudo sócio-jurídico dos usuários. 

 Entrevista e orientação jurídica acerca dos direitos humanos violados e posterior 

encaminhamento para a rede de serviços socioassistenciais e jurídicos: Defensoria 

Pública Estadual e Federal, Ministério Público, Conselho Tutelar, Delegacias 

Especializadas e Poder Judiciário através de Ofícios e Relatórios. 

 Realização de Palestras Jurídicas acerca dos temas sobre Direitos Humanos (direitos 

civis, sociais e políticos), conhecimento dos seus direitos e formação de uma cidadania 

ativa, acesso à justiça. Inclusão Social e Direito das Minorias. 
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 Informação, comunicação e defesa de direitos. 

 Monitoramento e avaliação dos casos, visando à diminuição ou extinção da situação de 

risco de violência ou na iminência deste, apresentada pelo usuário, bem como a família 

no geral, fortalecendo os aportes afetivos familiares. 

 Realização de visitas domiciliares, elaboração de relatórios e pareceres jurídicos. 

 Estimular os usuários a participarem de atividades culturais e momentos de integração. 

 Estimular a autonomia dos usuários, bem como trabalhar o desenvolvimento de suas 

potencialidades afim de que exerçam sua cidadania. 

 Participar semanalmente das reuniões de equipe e planejamento mensal. 

 Participar dos momentos de formação da Associação Fala Mulher. 

 Participar ativamente dos momentos de reciclagem e formação quanto às questões de 

violação de direitos humanos e temáticas afins. 

 

Cargo de Auxiliar Administrativo (a): 

 Contribuir com o atendimento telefônico. 

 Participar semanalmente das reuniões de equipe e planejamento mensal. 

 Participar dos momentos de formação da Associação Fala Mulher. 

 Participar ativamente dos momentos de reciclagem e formação quanto às questões de 

violação de direitos humanos e temáticas afins. 

 Controlar fluxo de caixa, despesas e notas fiscais, cotação de orçamentos, organização 

de arquivos e cadastro dos usuários.  

 Elaboração de prontuários, instrumentais, recebimento de documentos e 

correspondências. 

 Preparar, encaminhar e retirar documentos na Sede Fala Mulher e contador. 

 Atualizar semestralmente a pasta de recursos do serviço. 

 Alimentar o banco de prontuário virtual, mediante aos dados informados pelos técnicos. 

 Controlar os prazos semanalmente de expedientes por técnicos. 

 Compilar dados para a confecção da Demes e Prestação de Contas. 
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Anexo I - atualizado 

 

Planilha-Padrão para Cálculo de Custos dos Serviços - SMADS 

NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICO SOCIAL E APOIO PSICOLÓGICO 

CAPACIDADE – 120 PESSOAS E SUAS FAMÍLIAS 

Elementos de Despesa Repasse 

Recursos Humanos 

 Gerente de Serviço I R$ 5.347,95 

 Técnico – 40h R$ 2.982,49 

 Técnico – 40h R$ 2.982,49 

 Técnico – 30h R$ 2.982,49 

 Técnico – 30h R$ 2.982,49 

 Técnico – 20h R$ 1.491,24 

 Auxiliar Administrativa R$ 1.632,60 

Subtotal R$ 20.401,75 

Alimentação R$ 150,00 

Materiais para o trabalho Socioeducativo e Pedagógico R$ 50,00 

Outras Despesas R$ 408,33 

                                                                                       
Subtotal 

R$ 608,33 

Encargos RH: s/isenção R$ 12.132,92 

Total R$ 33.143,00 

               *** Plano de trabalho de 2018 a 2020, conforme 46/2010/SMADS.  
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PLANEJAMENTO DO NPJ BUTANTÃ 

 

1- Cronograma de trabalho semanal por técnico; 

2- Grupos Socioeducativo; 

3- Atendimentos Individuais 

4- Visitas Domiciliares; 

5- Estudo de caso externo; 

6- Avaliação Mensal; 

7- Controle de expedientes; 

8- Eventos externos (Fóruns, Palestras, Seminários e Cursos); 

9-  Palestras de Direitos Violados e promoção de Direitos; 

10-  Reuniões de equipe; 

11-  Supervisão técnica pelo CREAS. 

 

1. O Cronograma semanal por técnicos: 

   A técnica de plantão fará atendimentos agendados/espontâneos e na ausência 

destas estará em outras atividades, internas ou externas. 

 

SEGUNDA FEIRA 

MANHÃ DAS 08H ÀS 12H 

PLANTÃO – ELISETE 

TARDE DAS 13H ÀS 17H 

PLANTÃO – LÉLIA 

 

TERÇA FEIRA 

MANHÃ DAS 08H ÀS 12H 
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PLANTÃO - MARIANA 

 

TARDE DAS 13H ÀS 17H 

PLANTÃO - JOELSON 

 

QUARTA FEIRA 

MANHÃ DAS 08H ÀS 12H  

PLANTÃO – MARIANA  

TARDE DAS 13H ÀS 17H 

PLANTÃO - FELIPE 

 

QUINTA FEIRA 

MANHÃ DAS 08H ÀS 12H 

PLANTÃO - ELISETE 

TARDE DAS 13H ÀS 17H  

PLANTÃO – LÉLIA 

 

SEXTA FEIRA 

MANHÃ DAS 8H ÁS 12H 

PLANTÃO – MARIANA 

TARDE DAS 13 ÁS 17H 

PLANTÃO –JOELSON 

 

2. Cronograma de Atividades de Integração 

 

     O NPJ Butantã possui três frentes de grupos socioeducativos: com 

adolescente/jovens, com idosos e com famílias atendidas no serviço.  Eles acontecerão na 

primeira segunda – feira de todo mês das 10h ás 12h, e nas segundas e últimas 4ªs feiras 

de cada mês das 14h00 às 16h00. Cada atividade conta com uma dupla de técnicos do 

NPJ. 

   Excepcionalmente em dezembro as atividades serão antecipadas tendo em vista as 

festas natalinas e os temas serão definidos a partir da participação dos usuários. 
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Grupo Socioeducativo com as famílias 

Mês Técnicas 

Fevereiro Elisete e Mariana 

Março Elisete e Mariana 

Abril Elisete e Mariana 

Maio Elisete e Mariana 

Junho Elisete e Mariana 

Julho Elisete e Mariana 

Agosto Elisete e Mariana 

Setembro Elisete e Mariana 

Outubro Elisete e Mariana 

Novembro Elisete e Mariana 

Dezembro Elisete e Mariana 

 
O objetivo do grupo socioeducativo é propiciar o conhecimento, orientação. 

Contribuir para o exercício da cidadania, autonomia e garantir de seus direitos. Tendo em 

vista que elas terão auxilio para o fortalecimento dos vínculos familiares e assim consigam 

lidar com a real situação familiar. 

 

Grupo Socioeducativo com os Idosos 

Mês Técnicas 

Fevereiro Joelson e Lélia 

Março Joelson e Mariana 

Abril Joelson  e Felipe 

Maio Joelson e Elisete 

Junho Joelson e Mariana 

Julho Joelson e Felipe 

Agosto Joelson e Elisete 

Setembro Joelson e Mariana 

Outubro Joelson e Felipe 

Novembro Joelson e Elisete 

Dezembro Joelson e Mariana 

 

O objetivo do grupo socioeducativo é sensibilizar os idosos e seus familiares 

referente à violação de direitos. Suas possíveis promoções, prevenção e superação.  

 

Grupo Socioeducativo com os Adolescentes e Jovens 

Mês Técnicas 

Fevereiro Lélia e Lídia 

Março Lídia e Felipe 

Abril Felipe e Mariana 

Maio Felipe e Mariana 

Junho Felipe e Mariana 
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Julho Felipe e Mariana 

Agosto Felipe e Mariana 

Setembro Felipe e Lélia 

Outubro Felipe e Lélia 

Novembro Felipe e Lélia 

Dezembro Felipe e Lélia 

 

O objetivo do grupo socioeducativo é sensibilizar os jovens e adolescentes a refletir a 

respeito da cidadania e contribuir para a autonomia e garantia de direitos.  

 

3- Visitas domiciliares acontecerão de acordo com a demanda, sempre por dois técnicos. 

 

4- Estudo de Caso Interno acontecerá preferencialmente ás 6ªs feiras, quinzenalmente, 

das 12h às 13h o que possibilitará todos os técnicos participarem.  

 

5- Estudo de Caso Externo com a Rede Socioassistencial, Saúde, Educação e demais 

órgãos, acontecerá de acordo com a demanda, com a participação dos técnicos do NPJ, 

mediante averiguação e conciliação de agendas internas. 

 

6- Avaliação Mensal acontecerá todas as terceiras 6ªs feiras de cada mês das 09h às 13h, 

o objetivo será para levantarmos e avaliarmos como foi o mês de referência, o que 

precisamos aperfeiçoar ou modificar para o mês seguinte. Essa poderá ser realizada 

juntamente com o CREAS. 

 

7- Controle de expedientes por datas serão de responsabilidades da ADM Tatiane, 

juntamente com o Gerente e os técnicos. Os técnicos terão que informar para a ADM, 

quando forem concluídos para ser dado baixo no banco de abertura de prontuários 

semanalmente. 

 

8- Os eventos externos serão de participação da equipe técnica, mediante ao 

agendamento antecipado. 

 

9- Palestras de Direitos Violados serão realizadas uma vez por mês pela equipe técnica 

com temas a definir. 
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 10- Reuniões de Equipe acontecerão quinzenalmete às 6ªs feiras das 12h às 13h, com 

intuito de reorganizar e trabalhar assuntos pertinentes sobre o trabalho executado. 

 

11- A Supervisão técnica pelo CREAS acontecerá com o NPJ mensalmente e/ou quando 

necessário. 

 

Obs: Toda e qualquer ação deste Planejamento poderá ser alterado quando necessário. 

 

 

SÃO PAULO, JANEIRO DE 2019. 
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