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                                                    PLANO DE TRABALHO

EDITAL: Celebração de Parceria sem Chamamento Público
PROCESSO SEI nº 6024.2018/0011599-4

1 – DADOS DO SERVIÇO 
1.1. Tipo de Serviço: CENTRO DE DEFESA E CONVIVÊNCIA DA MULHER - CDCM

1.2. Modalidade (quando for o caso):

1.3. Capacidade de atendimento:

1.4. Nº total de vagas: 100 VAGAS

1.4.1.Turnos (se for o caso):

1.4.2.Nº de vagas x turnos (se for o caso):

1.4.3.Nº de vagas x gêneros (se for o caso):

1.5. Distrito(s) possível (is) para instalação do serviço: Casa Verde, Cachoeirinha e Limão

1.6. Área de abrangência do serviço (em distrito(s)): Casa Verde, Cachoeirinha e Limão

2– IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
2.1. Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO FALA MULHER

2.2. CNPJ: 06.256.776/0001-53

2.3. Endereço completo: Rua Álvaro Nunes, 184 – Campo Belo

2.4. CEP: 04612-070

2.5. Telefone(s): (11) 3271-7099

2.6. Endereço eletrônico da OSC: falamulher@falamulher.org.br; 

renata.felintro@falamulher.org.br, cism.casaverde@falamulher.org.br 

2.7. Site: www.falamulher.org.br

2.8. Nome do(a) Presidente da OSC: Edwiges Lúcia Horváth

2.8.1. CPF: 500.116.698-53

2.8.2. RG/Órgão Emissor: 5.357.526-X SSP

2.8.3. Endereço completo: Rua Maria Aparecida Pelegrino, 18 – Jd. São Miguel - Taboão 

da Serra/SP, CEP 06760-090

3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA (Demonstrar o nexo entre as 

atividades e as metas a serem atingidas)

O Centro de Defesa e Convivência da Mulher caracteriza-se por oferecer 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. Tem por objetivo acolher as 
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mulheres em situação de violência, oferecendo atendimento psicossocial, orientação e 

encaminhamento jurídico necessários à superação da situação de violência, contribuindo 

para o fortalecimento da mulher e resgate de sua cidadania. Além de objetivos específicos 

como: 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 necessidades; contribuir para romper com padrões violadores de direitos no 

interior da família; contribuir para a reparação de danos e prevenir a incidência e 

reincidência de violação de direitos; contribuir para restaurar e preservar a integridade e o 

fortalecimento da auto-estima; possibilitar a construção de projetos pessoais visando à 

superação da situação de violência e o desenvolvimento de capacidades e oportunidades 

para a autonomia pessoal e social. A forma de acesso ao serviço será através da demanda 

encaminhada e/ou validada pelo CRAS, CREAS, pelo Sistema de Garantia de Direitos e 

procura espontânea. O funcionamento do serviço será de segunda a sexta-feira das 08 às 

18hs, totalizando 10 horas diárias. O serviço estará localizado na Rua Ferreira de Almeida 

nº 23 – Casa Verde, local de fácil acesso para automóveis particulares e transporte público, 

atendendo as regiões da Casa Verde, Cachoeirinha e Limão.

Segundo dados da Prefeitura da cidade de São Paulo*, em 2010 os distritos 

Cachoeirinha, Casa Verde e Limão apresentaram uma população de 309.376 habitantes, 

com uma densidade demográfica - 11.587 (Hab/Km²). O Índice Paulista de Vulnerabilidade 

Social – IPVS 2010**, elaborado pela SMADS/COPS/Centro de Geoprocessamento, em 

maio de 2013, aponta áreas de vulnerabilidade média, alta e muito alta nos distritos de 

Cachoeirinha, Casa Verde e Limão, justificando assim, a implantação de CRAS, CREAS e 

demais políticas públicas para o enfrentamento de diversas situações de vulnerabilidade, 

entre elas a violência contra a mulher.

*PREFEITURA DE SÃO PAULO - Dados demográficos dos distritos pertencentes às Prefeituras Regionais, 
disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12
758, acesso em 06 de junho de 2018.

**PREFEITURA DE SÃO PAULO - Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS 2010, disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/o3_1400688004.pdf, acesso em 06 de junho 
de 2018.
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No dia 07 de agosto de 2018 a Lei Maria da Penha completou 12 anos de existência. 

Considerada, pela Organização das Nações Unidas (ONU), como a terceira melhor 

legislação no combate à violência contra a mulher, a Lei 11.340/2006 trouxe avanços na 

tentativa de coibir tal violência. Além de, definir a violência doméstica contra a mulher de 

maneira ampla, considerando toda e qualquer ação ou omissão, que cause lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte, praticado 

por pessoa (homem ou mulher) com quem a ofendida (somente a mulher) conviva no âmbito 

doméstico; ou que faça parte do seu âmbito familiar ou de qualquer relacionamento íntimo 

de afeto atual ou já encerrado. Também a desmembra em cinco modalidades: violência 

física (toda ação que produz dano à integridade física, lesão corporal e/ou homicídio), 

psicológica (toda ação ou omissão que causa ou visa causar dano emocional e diminuição 

da autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar, 

controlar as ações da pessoa, seus comportamentos, crenças e decisões), moral (qualquer 

ato de calúnia, injúria, difamação em público), sexual (toda ação na qual uma pessoa por 

meio da força, ameaça, intimidação ou mesmo sedução, obriga outra a presenciar, a manter 

ou a participar de relação sexual não desejada, da qual o autor da violência obtém ou tenta 

obter gratificação) e patrimonial (qualquer ato destrutivo ou de omissão que afeta o bem 

estar e a sobrevivência da pessoa).

Uma pesquisa realizada pelo DataSenado, divulgado no mês de junho de 2017, 

sobre a violência doméstica e familiar contra as mulheres no Brasil, revelou que houve um 

aumento significativo, no número de mulheres que relatam ter sofrido algum tipo de violência 

doméstica. O estudou mostrou que em 2015 havia um percentual de 18% de mulheres que 

sofreram a violência, em 2017 este número subiu para 29%. O Mapa da Violência 2015 - 

Homicídio de Mulheres no Brasil revelou que, em uma década (entre 2003 e 2013), o 

número de vítimas do sexo feminino teve um aumento de 21%, foram registradas 4.762 

mortes em 2013, que representam 13 homicídios femininos diários. Esses dados deixam o 

Brasil na 5ª posição no ranking mundial de homicídios de mulheres. Estima-se que, a cada 

dois minutos, ocorrem cinco espancamentos de mulheres no Brasil, segundo pesquisa da 

Fundação Perseu Abramo, realizada em 2010.

Diante de estatísticas tão assustadoras, diversas ações para coibir a violência contra 

a mulher foram e estão sendo desenvolvidas. Uma delas foi a Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, elaborada para estabelecer conceitos, 

princípios, diretrizes e ações de prevenção e combate à violência contra as mulheres. Esta 

Política foi construída de acordo com os preceitos da Lei Maria da Penha (11.340/2006) e de 
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Convenções e Tratados Internacionais, tais como: a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará 1994), a Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW, 1981) e a Convenção 

Internacional contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e 

Punição do Tráfico de Pessoas (Convenção de Palermo, 2000). A partir destas legislações e 

de outros documentos houve o início da implantação de políticas amplas e articuladas 

direcionadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, em sua complexidade. A 

Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 enquadra estes equipamentos, na rede 

de Proteção Social Especial, divididos em serviços de média e alta complexidade. De 

acordo com a PNAS/2004, os serviços da Proteção Social Especial são destinados à 

famílias e indivíduos que tenham seus direitos violados. Um dos serviços de média 

complexidade é o Centro de Defesa e Convivência da Mulher, objeto desta proposta. O 

Centro de Integração Social da Mulher – CISM II (nome fantasia) atua desde 2008 na região 

da Casa Verde, já atendeu mais de 1.200 mulheres vítimas de violência doméstica, com 

uma freqüência mensal ao serviço de 296, indicando uma média de 14 atendimentos diários. 

Além dos atendimentos in loco, o serviço também atua em parceria com os equipamentos e 

serviços da rede local de atendimento, das áreas da assistência social, educação e saúde, 

oferecendo palestras, grupos de violação de direitos, rodas de conversa e discussões de 

casos com os profissionais envolvidos. 

O Centro de Integração Social da Mulher continuará atuando de forma veemente no 

combate à violência doméstica contra a mulher, colaborando para o empoderamento 

feminino, afim de, romper o ciclo de violência sofrido pelas mulheres. Atuando também na 

área da prevenção, levando informação e favorecendo a reflexão para a desconstrução da 

cultura machista e a proliferação do respeito à dignidade e à diversidade da pessoa 

humana.

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

As metas a serem atingidas serão baseadas no artigo 116 da Instrução Normativa 

03/SMADS/2018, são eles:
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INDICADORES QUALITATIVOS
4.1. Dimensão: estrutura física e administrativa

4.1.1. Cômodos e mobiliários - garantir o espaço adequado para o funcionamento do 

serviço, através de salas de atendimento individual e em grupo; recepção; banheiros; sala 

para atividades socioeducativas, sala gerência, cozinha e lavanderia, com mobiliário e 

decoração adequados à tipologia do serviço. A Associação Fala Mulher realizará 

adaptações no imóvel e/ou mudança de imóvel, para garantir espaço de atendimento e 

convívio social com acessibilidade, aprovados pelo setor de engenharia da SMADS;

4.1.2. Disponibilidade de materiais e insumos – manter quantidade de materiais e 

artigos socioeducativos, pedagógicos, lúdicos e esportivos compatíveis com a realização 

das atividades socioeducativas, conforme apresentadas neste plano de trabalho. Além de 

garantir os insumos necessários para o desenvolvimento das ofertas específicas da tipologia 

do serviço;

4.1.3. Condições de cômodos e mobiliários - garantir espaço físico em condições 

satisfatórias, através de cômodos e mobiliários em perfeitas condições de uso, realizando 

manutenção sempre que necessário.

4.2. Dimensão: Serviços, processos ou atividades
Garantir que entre 81% e 99% dos usuários tenha relatórios e prontuários elaborados 

ou atualizados no semestre, através dos registros das ações executadas em cada caso 

atendido, assim como, preenchimento de instrumentais necessários para o atendimento da 

demanda específica da tipologia do serviço.

4.3. Dimensão: Produtos ou resultados
4.3.1. Número de usuários atendidos – garantir o atendimento de 81% a 90% dos 

usuários, de acordo com a capacidade parceirizada do serviço, sendo o número total de 

vagas 100;

4.3.2. Cardápio – garantir a elaboração do cardápio com a participação dos usuários do 

serviço, seguindo o Manual Prático de Alimentação da SMADS, conforme segue abaixo, 

além da divulgação no serviço;
o Café da manhã e Lanche:
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* Leite ou derivados com enriquecedor (café, chocolate, frutas, cereais 

integrais, entre outros)

* Pães, biscoitos, torradas, bolos, entre outros, com enriquecedor (margarina, 

manteiga, geléia, queijos, patês, frios, entre outros)

* Fruta ou Suco Natural

4.3.3. Execução das atividades – garantir a realização de 81% a 95% das atividades 

previstas no Plano de Ação Semestral, compreendendo todas as suas dimensões;

4.3.4. Implantação de mecanismos de apuração da satisfação dos usuários do serviço e 

de canais de participação dos usuários na elaboração do Plano de Ação – garantir a 

participação ativa dos usuários no funcionamento do serviço, construindo as normas de 

convivência, plano de ação, entre outros. Aferir tal participação por meio de caixa de 

sugestão e grupos de reflexão. Viabilizar canais de comunicação dos usuários com a 

equipe, em período integral, através de caixa de avaliação e sugestão, em ambiente de fácil 

acesso (recepção), possibilitando a participação na pesquisa de satisfação ao final das 

atividades, sendo demonstrado, através de tabulação das informações obtidas.

4.4. Dimensão: Recursos humanos
4.4.1. Capacitação - garantir a participação dos profissionais que compõem o quadro de 

recursos humanos do serviço de, ao menos uma, capacitação / atualização de 

conhecimento, semestralmente. Através de eventos de formação e discussão de temas de 

interesse, para a execução do trabalho, ofertados por SMADS, pela Associação Fala Mulher 

ou outras instituições;

4.4.2. Quadro de recursos humanos - garantir o quadro de recursos humanos em sua 

integralidade e dentro das exigências previstas na legislação concernente à tipificação, de 

modo a realizar processo seletivo conforme precisão, dentro do prazo legalmente previsto 

para substituições.
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5 – FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS

DIMENSÃO: ESTRUTURA FÍSICA E ADMINISTRATIVA

Indicadores Cumprimento das metas 
Cômodos e mobiliários
Disponibilidade de materiais e insumos
Condições de cômodos e mobiliários

- Adequar cômodos e mobiliários, de modo a 
ofertar ambiente acolhedor e funcional para a 
execução do serviço;
- Efetuar controle de estoque de materiais, 
semanalmente, para reposição, elaborando 
planilha para administração dos itens e 
etiquetar os produtos, de modo a facilitar 
visualmente o controle;
- Proporcionar acessibilidade para pessoas 
idosas e para pessoas com deficiência, em 
conformidade com a Norma da ABNT, bem 
como, banheiro adaptado para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida. 
- Realizar levantamento das necessidades de 
melhoria e manutenção no ambiente.

DIMENSÃO: SERVIÇOS, PROCESSOS OU ATIVIDADES

Indicadores Cumprimento das metas 
Abertura de prontuários
Elaboração de relatórios
Atualização de registros dos usuários 
Fluxos de informações dos usuários 

- Realizar registro de cada atendimento 
ofertado pelo serviço, em prontuários 
individuais;
- Elaborar relatórios de casos sempre que 
necessário, principalmente, em casos de 
encaminhamentos externos;
- Disponibilizar e atualizar prontuário dos 
atendidos;
- Abastecer por meio de instrumental próprio, 
e/ou da SMADS o registro de ações 
realizadas, utilizar e/ou elaborar outros 
instrumentais condizentes com a execução do 
serviço;
- Resguardar as informações dos usuários do 
serviço, preservando o sigilo dos casos.

DIMENSÃO: PRODUTOS E RESULTADOS

Indicadores Cumprimento das metas 
Número de usuários atendidos - Atender o público alvo do serviço;
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Alimentação / Cardápio
Execução das atividades
Participação dos usuários
Satisfação dos usuários

- Realizar contato permanente com os 
equipamentos do território para divulgação 
do serviço e encaminhamentos pertinentes; 
- Verificar a disposição de lanche, conforme o 
Manual Prático de Alimentação da SMADS, 
para os usuários, ao menos duas vezes ao 
dia, e repor sempre que necessário; 
- Construir e avaliar as normas de 
convivência, plano de ação, entre outros com 
os usuários do serviço;
- Estimular a participação dos usuários nas 
atividades do serviço, através da divulgação 
das ofertas; 
- Disponibilização de caixa de sugestão bem 
como pesquisa de satisfação ao final das 
atividades;

DIMENSÃO: RECURSOS HUMANOS

Indicadores Cumprimento das metas 
Capacitação
Quadro de recursos humanos

- Participação da equipe em fóruns, 
capacitações, seminários, palestras, etc.;
- Assegurar conduta qualificada, através da 
avaliação e orientação constante, acerca da 
postura dos profissionais da equipe, 
conhecimento e habilidade técnica para a 
assunção do cargo exercido; além da postura 
ética que será regida e avaliada conforme 
código de ética da categoria; 
- Realizar, sempre que houver necessidade, 
processo seletivo para contratação de 
colaborador para completar a equipe dando 
ciência ao Gestor da Parceria; 
- Manter a jornada de trabalho da equipe 
técnica distribuída dentro do horário de 
funcionamento do serviço a fim de garantir o 
atendimento ao público.
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6 – DETALHAMENTO DA PROPOSTA 
6.1. Público alvo

O serviço será destinado às mulheres a partir de 18 anos em situação de violência.

6.2. Informações das instalações a serem utilizadas

O serviço já se encontra instalado em imóvel locado pela Associação Fala Mulher, 

utilizando o repasse de recurso da SMADS, localizado na Rua Ferreira de Almeida, 23 – 

Casa Verde, São Paulo/SP. O qual dispõe de recursos de segurança e salubridade, em 

relação à acessibilidade, serão realizadas adaptações no imóvel para atender as exigências 

da SMADS e/ou mudança para outro imóvel. O imóvel atual contém as seguintes 

características: sala de gerência; sala de serviço social; sala de apoio psicológico; sala de 

orientação jurídica; sala para atividades socioeducativas e em grupo; espaço de estar e 

convívio; recepção; cozinha; banheiro. Segue abaixo fotos do imóvel.
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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, BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊCIA DE RENDA

A Assistência Social é uma política de proteção social, não contributiva, garantidora dos 

mínimos sociais que, juntamente com a saúde e a previdência social, integram o sistema de 

seguridade social. Tem como objetivo promover a universalização dos direitos sociais 

estabelecidos no Art. 6º da Constituição Federal/88, e assegurar aos cidadãos as proteções 

mínimas necessárias para que sejam alcançadas condições dignas de vida; visa, portanto, 

garantir a segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia); de acolhida; de 

convívio ou vivência familiar de acordo com o parâmetro do país, conforme estabelece a 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Nesse sentido, o trabalho do CDCM segue 

tais referências, além da Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 

entre outros. Conforme art. 6º A Lei Orgânica de Assistência Social (Lei nº 8.742/1993), a 

assistência social está organizada em dois tipos de proteção: a básica e a especial. É dentro 

da Proteção Social Especial que o Centro de Defesa e Convivência da Mulher se enquadra, 

sendo referenciado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), 

unidade destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em 

situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam 

intervenções especializadas da proteção social especial. O CDCM está previsto na 

Tipificação da rede socioassistencial do município de São Paulo conforme preconiza a 

Portaria 46/SMADS/2010.

As ações desenvolvidas pelo CDCM estarão vinculadas ao Plano Municipal de 

Assistência Social, seguindo as diretrizes nacionais estabelecidas ao serviço de proteção 

social especial. O serviço terá como ações, o acolhimento a mulheres e prevenção de 

situações de violência, através do atendimento social, orientação jurídica e apoio 

psicológico; identificação de situações de violência e suas causas e produção de dados para 

o sistema de vigilância socioassistencial, através da capacitação da equipe e de 

equipamentos compatíveis para o estudo do território e elaboração de banco de dados dos 

usuários e seus familiares; possibilidades para a construção de projetos pessoais, visando à 

superação da situação de violência e o desenvolvimento de capacidades e oportunidades 

para a autonomia pessoal e social, através das atividades socioeducativas, grupos de 

reflexão e oficinas de artesanato.

Segue abaixo quadro referente às ofertas do serviço:
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Provisões 
Institucionais, 

Físicas e Materiais

Trabalho Social Trabalho 
Socioeducativo

Aquisições dos 
Usuários

Alimentação; 
Sala(s) de atendimento 
individualizado; 
Sala(s) de atividades 
coletivas e 
comunitárias; 
Instalações sanitárias; 
Iluminação e ventilação 
adequadas;
Limpeza e 
conservação do 
espaço; Acessibilidade 
em todos seus 
ambientes; 
Banco de Dados de 
seus usuários e da 
rede de serviços do 
território; 
Computador com 
configuração que 
comporte acessos a 
sistemas de dados e 
provedor de Internet de 
banda larga; Materiais 
necessários ao 
desenvolvimento do 
serviço.

Recepção e Escuta; 
Acolhida e apoio a 
vítimas de violência; 
Atendimento social; 
Apoio psicológico; 
Atendimento jurídico; 
Articulação e acesso à 
rede socioassistencial, 
aos demais órgãos do 
Sistema de Garantia de 
Direitos e às demais 
políticas públicas; 
Referência e contra-
referência; Orientação 
individual/grupal e 
familiar; 
Identificação e 
encaminhamento das 
famílias que possuam 
perfil para inserção em 
programas de 
transferência de renda; 
Acesso à 
documentação; 
Elaboração de 
relatórios e 
manutenção de 
prontuários.

Desenvolvimento de 
atividades 
socioeducativas; 
Desenvolvimento de 
atividades de convívio 
social, estimulando a 
participação em 
atividades na rede 
pública e privada; 
Desenvolvimento de 
ações que estimulem a 
participação em 
atividades culturais, 
lazer, fóruns, conselhos 
e debates do segmento 
e relacionados à 
defesa da cidadania; 
Desenvolvimento de 
atividades que 
estimulem o resgate 
dos vínculos familiares 
e intrafamiliares; 
Favorecer atividades 
que estimulem o 
desenvolvimento de 
seus conhecimentos, 
habilidades e aptidões 
para o mundo do 
trabalho propiciando 
sua autonomia.

Ser acolhida e 
referenciada; 
Ter acesso a 
documentação 
pessoal; 
Ter acesso à rede 
socioassistencial e a 
serviços de outras 
políticas públicas; 
Ter atendimento 
profissional específico 
de apoio e orientação; 
Ter ampliado o 
universo informacional 
e cultural; 
Ser informado sobre 
seus direitos e como 
acessá-los; Ter 
superado as situações 
de violação de direitos; 
Ter oportunidade de 
avaliar as atenções 
recebidas, expressar 
opiniões e 
reivindicações.

6.4. Forma de acesso dos usuários e controle da demanda ofertada

O Centro de Defesa e Convivência da Mulher terá capacidade para 100 vagas, será 

destinado a mulheres maiores de 18 anos que estiveram ou estejam em situação de 

violência doméstica, encaminhadas e/ou validadas pelo CRAS e CREAS Casa Verde, pelo 

Sistema de Garantia de Direitos e procura espontânea. A AFM atuará de forma consistente 

no processo de divulgação do serviço, através de palestras oferecidas pelos profissionais da 

OSC aos serviços da rede de atendimento local e material de divulgação distribuído na 

comunidade, nos equipamentos da saúde, da educação e socioassistenciais. O Serviço 

funcionará de segunda a sexta-feira por 10 horas diárias (das 8hs às 18hs).
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O controle da demanda será realizado através dos instrumentais (Declaração Mensal 

de Execução dos Serviços Socioassistenciais – DEMES) e banco de dados de SMADS, 

pesquisa e caracterização da população, triagem realizada pelo serviço social para 

identificar as necessidades das usuárias, dentro de seu contexto sociocultural e a 

compatibilidade com os serviços ofertados.

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

evidenciar as estratégias de atuação para alcance das metas

Acolhimento
O acolhimento será atribuição da técnica (assistente social), sendo que na ausência 

desta, poderá ser realizado pela técnica (advogada) ou pela técnica (psicóloga), sendo 

traduzido pelo momento em que a usuária chega ao serviço. Através da escuta qualificada e 

postura ética adotadas pelo profissional do serviço, a mulher poderá ter acesso ao 

atendimento humanizado, em um ambiente reservado e tranqüilo, onde possa sentir-se 

segura para contar de si, da situação de violência vivenciada, suas queixas e necessidades. 

É através desta escuta que será avaliado o grau de risco em que esta mulher está 

submetida, quais as primeiras providências a serem tomadas e encaminhamentos a serem 

efetuados, resguardando a confidencialidade e sigilo das informações.

Serviço Social
O Serviço Social trabalhará de forma multidisciplinar atendendo as demandas 

trazidas pelas mulheres. Inicialmente será realizada uma entrevista social, momento no qual 

a mulher é ouvida em suas necessidades. A entrevista social possibilita verificar a condição 

socioeconômica, documentação, rede de apoio familiar e social e queixa atual. Diante dos 

dados coletados será realizado um plano de atendimento, o qual poderá implicar em 

encaminhamentos para equipamentos de saúde, serviços da educação, cursos de 

capacitação profissional, reflexão socioeducativa em torno do planejamento familiar e 

demais orientações que se fizerem necessárias. Nos casos avaliados de alto risco, ou seja, 

onde há risco de morte ou vulnerabilidade extrema, a usuária poderá ser encaminhada para 

serviços de acolhimento provisório, sigiloso ou não, na rede de serviços conveniados com a 

SMADS (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social). Os 

encaminhamentos também poderão se estender aos familiares da usuária, de acordo com a 

demanda apresentada. Desenvolvido esse processo, os encaminhamentos passam a ser de 

caráter interno do serviço, tais como: apoio psicológico; orientação jurídica e atividades 
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socioeducativas. O Serviço também será responsável pela construção do banco de dados 

das usuárias, o qual será organizado em prontuários individuais onde estarão contidas 

cópias de documentos pessoais, ficha de triagem, fichas de evolução do caso, entre outros 

documentos importantes a respeito de seu atendimento, como boletim de ocorrência e 

ofícios referentes a encaminhamentos externos. Será 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 da usuária o 

conhecimento e acesso as políticas públicas, garantindo-lhe o direito de informação e 

formação para o exercício da cidadania.

Jurídico
O serviço jurídico atuará na área de orientação jurídica e capacitação das mulheres 

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

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

violência doméstica trazida pela mulher e verificar se existem questões de cunho jurídico, 

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

Desse modo, os atendimentos serão centrados, em especial, em orientações sobre a 

lei 11.340/2006 (lei Maria da Penha), processos de alimentos, divórcio, dissolução de união 

estável, encaminhamento à delegacia de polícia para registro do boletim de ocorrência; nos 

casos em que o processo estiver no Poder Judiciário, acompanha e orienta sobre todos os 

atos processuais, inclusive na oitiva da vítima. O setor jurídico também realizará ações 

preventivas, através de grupos de violação de direitos realizados nas comunidades da 

região de abrangência do serviço.

Psicologia
O serviço de psicologia será baseado no Código de Ética do Conselho Federal de 

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

técnicas para atuação de psicólogas (os) em programas de atenção à mulher em situação 

de violência – Brasília, fevereiro, 2013”. Entende-se que a violência doméstica contra a 

mulher, trata-se de uma violação de direitos humanos e requer o desenvolvimento de um 

trabalho em equipe multiprofissional, articulando saberes e fortalecendo a rede de serviços. 

As ações da psicologia estarão voltadas ao acolhimento, avaliação, atendimentos individuais 

e grupais e o encaminhamento da mulher aos serviços da rede. O atendimento psicossocial 

estará comprometido com a singularidade da mulher, que necessita ser ouvida e respeitada 
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em sua individualidade, propiciando condições para a superação da situação de violação de 

direitos. O atendimento em grupo será realizado através da atividade “Café Fala Mulher”, o 

qual tem como objetivo propiciar acolhimento e troca de vivências, sentimentos e histórias 

semelhantes, promovendo a reflexão sobre novas formas de enfrentamento das situações 

de violência e das conseqüências desta.

Visita domiciliar
A visita domiciliar será um instrumento técnico-metodológico do serviço social que 

visa aproximar o técnico responsável do contexto social do usuário. Nos casos de violência 

doméstica, as visitas domiciliares acontecerão por solicitação do CREAS de referência do 

serviço e / ou quando a equipe técnica avaliar a necessidade de adotar tal procedimento. A 

visita domiciliar tem por objetivo a coleta de dados, a observação da dinâmica familiar, a 

orientação à usuária sobre as políticas públicas disponíveis para mulheres em situação de 

violência doméstica. Este procedimento será realizado em parceria com CREAS ou 

equipamentos de saúde da rede local de atendimento.

Desenvolvimento Institucional

 REUNIÃO DE EQUIPE

As reuniões acontecerão semanalmente, de acordo com a disponibilidade da equipe, 

para a discussão de casos, troca de informações, avaliação das atividades realizadas, 

freqüência das usuárias e planejamento interno.

 REUNIÕES E EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS

A equipe e a Gerente do CISM II participarão de eventos, reuniões e visitas a outros 

serviços, a fim de aprimorar os conhecimentos, ampliar o contato com a rede de serviços e 

conhecer o trabalho de outras instituições.

Desenvolvimento das Atividades Socioeducativas
As atividades socioeducativas terão como objetivo promover o convívio, a troca de 

experiências, a discussão sobre assuntos de interesse da mulher, estimular a geração de 

renda e o empreendedorismo, além de propiciar atividades de lazer, cultura e informação. 

Para tanto, pensou-se na realização de oficinas de artesanato, dinâmicas de grupo, almoços 

de confraternização e visitas monitoradas a diferentes espaços culturais e de lazer.
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 ARTE EM COSTURA 

Serão realizadas duas oficinas por semana, divididas em dois módulos (iniciante e 

avançado) com duração de duas horas/aula, totalizando 16 horas mensais. Serão oferecidas 

também apostilas para que as mulheres possam acompanhar melhor as aulas e facilitar seu 

aprendizado. No iniciante será desenvolvido treinamento no papel e confecções de peças 

simples como; saquinhos, necesseries, lixeirinha de carro e toalhinha para criança. No 

módulo avançado serão realizadas aulas mais elaboradas com técnicas de Patchwork, para 

aplicações em bolsas e maletinhas.

 TECELAGEM

Serão realizadas duas oficinas por semana, divididas em dois módulos (iniciante e 

avançado) com duração de duas horas/aula, totalizando 16 horas mensais. Serão oferecidas 

também apostilas para que as mulheres possam acompanhar melhor as aulas e facilitar seu 

aprendizado. No módulo iniciante serão confeccionadas faixas e xales com uma navete, no 

módulo avançado serão confeccionadas peças mais elaboradas, bolsas, capa de almofadas 

e xales com duas navetes. 
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 RELEITURA DE OBRAS DE ARTE EM TECIDOS

Essa oficina será realizada uma vez por semana com duração de quatro horas/aula, 

totalizando 16 horas mensais. A oficina de Releitura será oferecida voluntariamente, pela 

professora de costura. As mulheres irão escolher um artista plástico para que sua obra seja 

reproduzida no tecido, criando panôs; que são quadros em tecidos. O objetivo dessa oficina 

é proporcionar as mulheres acesso a cultura e valorização de peças artesanais, já que elas 

podem pegar elementos das obras e criar artigos diferenciados. Ao término de cada 

Releitura, será feito uma impermeabilização das peças e a exposição das Releituras, em 

lugares que possam divulgar o trabalho realizado pelas mulheres.

         

 OFICINA CRIATIVA 

A oficina criativa será realizada uma vez por mês pela orientadora socioeducativa, com 

duração de duas horas/ aula. Serão aulas de todos os tipos e técnicas de artesanatos. 

Nessa oficina a prioridade será reaproveitar os materiais não utilizados ou descartados, para 

criação de peças diferenciadas. As participantes da oficina irão desenvolver a capacitação e 

o desenvolvimento de habilidades manuais, criatividades e a consciência de 

reaproveitamento e o consumo consciente.
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 ESPAÇO CRIATIVO

O espaço criativo será realizado uma vez por mês pelas próprias mulheres que 

freqüentam o Serviço. Nele a mulher poderá passar seus conhecimentos não só artesanais, 

mas sim qualquer conhecimento que queira compartilhar com as usuárias, criar grupos de 

geração de renda ou mesmo trocar experiências. O objetivo do espaço é que elas sejam 

multiplicadoras de seus conhecimentos, que tenham a possibilidade de gerar renda e 

adquirir experiência em dar oficinas, podendo assim garantir a sua independência.

 OFICINA DE SAÚDE E BEM ESTAR

A oficina de Saúde e Bem Estar será realizada esporadicamente por voluntários, com 

objetivo de abordar assuntos relacionados à saúde da mulher, câncer de mama, entre 

outros temas. Reforçar para as usuárias a importância de uma boa alimentação, o 

reaproveitamento de alimentos, possibilidade de construção de horta doméstica, a 

importância de praticar atividade física, e o cuidado com o corpo; uma forma das mulheres 

obterem informação e conhecimento, para que elas possam cuidar melhor da saúde.

 OFICINA CORPORAL

A oficina corporal será realizada esporadicamente por voluntários, para mostrar às 

mulheres o quanto é importante fazer atividade física. Alguns exemplos são a dança e o 

alongamento, podendo assim, trabalhar a musculatura do corpo, o relaxamento, o equilíbrio, 

a coordenação motora. E principalmente que seja um espaço onde elas possam ter 

momentos de descontração e convívio com outras mulheres. 

 CAFÉ FALA MULHER    

O Café Fala Mulher será realizado mensalmente, às sextas-feiras das 14 às 16hs. O 

objetivo será proporcionar um espaço de reflexão, informação e troca de experiência, com 

assuntos de interesse da mulher, trabalhando a autonomia e o empoderamento da mesma. 

Durante as reflexões será servido um lanche, visando ser um momento leve de conversa, 

união e fortalecimento.

 PASSEIOS

Os passeios serão realizados a cada quatro meses, sempre acompanhados pela 

orientadora socioeducativa e/ou outro profissional da equipe técnica; esses passeios serão 

em parques, teatros e museus. O objetivo será proporcionar as mulheres um momento de 
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convivência entre elas, onde também possam ter acesso à cultura, lazer, informação e 

conhecimento.

 FECHAMENTO 

A reunião de fechamento será realizada com a equipe e as usuárias do serviço, toda 

última sexta-feira do mês. Terá como objetivo avaliar as atividades realizadas, bem como 

passar informes gerais e a programação do próximo mês. Neste dia será apresentado um 

tema para discussão e/ou uma atividade em torno da questão da mulher, seguido de uma 

confraternização com almoço e bolo para comemorar as aniversariantes do mês. Sempre 

que possível esses fechamentos serão temáticos e será entregue uma lembrançinha para 

cada uma das mulheres.

 CINE FALA MULHER  

Todo mês será oferecido para as usuárias do serviço, um filme com exibição na TV. A 

escolha do filme será feita pela equipe técnica, visando assim proporcionar às mulheres um 

momento de descontração, informação, lazer e convívio. O critério da escolha dos filmes 

será, principalmente, por histórias de superação, documentários e filmes atuais. Sendo que, 

as próprias mulheres também poderão indicar filmes que queiram assistir. Ao final, a equipe 

técnica aborda com as mulheres temas que suscitaram com o filme, para que elas possam 

fazer uma reflexão. Nesses encontros serão oferecidos pipoca, sucos, lanchinhos e 

docinhos, tornando assim o espaço mais acolhedor. 

GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA / CAPACITAÇÃO
O CDCM Casa Verde terá como proposta para os próximos anos, fazer um trabalho 

de geração e renda junto com as mulheres, onde elas serão capacitadas por profissionais 

qualificados, que darão oficinas profissionalizantes, para que elas possam comercializar 

seus produtos e complementar a renda familiar. Segue abaixo alguns exemplos.

 OFICINA SASSARICANDO

A oficina Sassaricando será realizada, voluntariamente, pela empresária Renata, 

proprietária da Sassaricando acessórios. A oficina será sobre adereços carnavalescos, entre 

outros assessórios. O objetivo é que as mulheres além de participar da oficina, possam se 

capacitar para serem fornecedoras da marca, já que o propósito também dessa oficina, é 

gerar renda para as mulheres que freqüentam o serviço.
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 OFCINA DE SHIBORI 

A oficina de Shibori será ministrada por duas voluntárias que trabalham com moda, e 

que tem como objetivo, gerar renda para as mulheres. Resgatando as tradicionais técnicas 

de shibori, a oficina irá ensinar diversos designs, feitos a partir de diferentes tipos de dobras, 

amarrações e costuras. Neste constante exercício de experimentação, as participantes 

entrarão em contato com as novas técnicas e se descobrirão capazes em novas áreas. 

 EMPREENDEDORISMO FEMININO

A oficina de empreendedorismo feminino será ministrada por voluntários, onde irão 

oferecer para mulheres, encontros sobre empreendedorismo. Além de, apresentar 

ferramentas e materiais de apoio para que elas possam alavancar seu negócio, produto ou 

serviço. Essa oficina terá a participação das mulheres que tem interesse em comercializar 

seus produtos e serviços, e ao término de cada turma, as participantes irão receber um 

certificado.

 INCLUSÃO DIGITAL

A oficina de inclusão digital será oferecida pela orientadora socioeducativa e/ou 

voluntários, esporadicamente, com duração de duas hora/aula. O objetivo será instruir as 

participantes a utilizarem as mídias sociais como ferramenta de trabalho. As mulheres 

conhecerão os principais canais e ferramentas de mídias sociais e suas características, de 

forma que possam saber como utilizá-los, a fim de empreender seus próprios negócios. Hoje 

a forma de trabalho vem sido alterada sensivelmente, e a internet é um dos pilares desta 

mudança. Portanto, a oficina terá como intuito incluir as mulheres a esse novo mercado de 

trabalho. 

6.6. Forma de monitoramento e avaliação dos resultados

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 mulheres atendidas por 
mês. Atendimentos realizados pelo 
serviço social, psicológico e jurídico, 
segundo a demanda.

Registro interno de 
atendimentos e 
encaminhamentos.
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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 pela equipe 
técnica 

Registro interno e 
relatório de avaliação.

Construção de novos 
valores para a possível 
quebra do ciclo de 
violência.

Mudança observada no que se refere 
à elevação da auto-estima.

Relatório psicossocial 
dos casos atendidos e 
registro interno.

Atividades socioeducativas Realização das atividades propostas 
e participação das mulheres.

Registro interno e 
relatório mensal.

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 todas as 
usuárias.

Relatório mensal.

6.7. Demonstração de metodologia do trabalho social com famílias

O desenvolvimento de ações com as famílias das mulheres atendidas no CDCM será 

realizado através de atividades socioeducativas, atividades de convívio social, estimulando a 

participação em reuniões e eventos na rede de atendimento local. Além do desenvolvimento 

de ações que estimulem a participação em atividades culturais, lazer, fóruns, conselhos e 

debates do segmento relacionado à defesa da cidadania. E encaminhamentos externos, 

quando da identificação da demanda relacionada aos membros da família, contando com a 

rede de atendimento local (saúde, educação, rede socioassistencial).
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6.8. Demonstração de conhecimento e capacidade de articulação com serviços da rede 

socioassistencial local e políticas públicas setoriais, no âmbito territorial.

A assistência integral às mulheres em situação de violência doméstica só é possível, 

através de uma consistente articulação com os diversos serviços e projetos na construção 

de uma rede de proteção e promoção dos direitos da mulher e da família. Esta rede será 

construída junto ao CRAS e CREAS Casa Verde e outras políticas públicas da rede local de 

atendimento, através de um diálogo constante com os serviços desta e das demais regiões. 

Para tanto, é de extrema importância a participação do serviço em encontros e eventos 

realizados pelos equipamentos da região. Nos distritos Casa Verde, Cachoeirinha e Limão, 

os serviços da rede socioassistencial de Proteção Social Básica (PSB) são: Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS), Centro para Crianças e Adolescentes (CCA), 

Centro para Juventude (CJ), Núcleo de Convivência do Idoso (NCI) e Serviço de Assistência 

Social à Família (SASF), entre outros; os da Proteção Social Especial são: Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Serviço de Proteção Social às 

Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência (SPVV), Serviços de Medida Socioeducativa 

(MSE), Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), entre 

outros. Outra tarefa será a de promover e criar novos espaços de interlocução e diálogo com 

outros serviços, tanto os da área da saúde, como o Centro de Atenção Psicossocial de 

Álcool e Drogas – CAPS AD, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e as Unidades 

Básicas de Saúde de referência da região, quanto com os serviços da área da educação, 

como Creches, EMEis, entre outros.

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

quadro de recursos humanos estabelecido na Portaria 46/SMADS/2010, quanto a 

profissionais e suas quantidades:

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS
Função Carga horária Número
Gerente de serviço I 40h 1
Técnico 40h* 1 assistente social e 1 psicólogo
Técnico Advogado 20h 1
Auxiliar Administrativo 40h 1
Orientadora socioeducativa 40h 1
Agente Operacional 40h 1

 (*) O profissional de Serviço Social passa a ter a carga horária semanal de 30 horas em cumprimento 

às disposições contidas na Lei Federal nº12.317/2010.
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6.9.1. Quadro de recursos humanos (formação, carga horária, habilidades, 

atribuições e competências)

Função / 
Nível de 

escolaridade

Carga 
horária

Habilidades Atribuições Competências

Gerente de 
Serviço I /
Nível Superior

40h Pensamento 
crítico;

Capacidade 
de resolver 
problemas;

Iniciativa;

Compreensão 
interpessoal e 
empatia;

Boa 
comunicação 
oral e escrita;

Análise de 
informações;

Capacidade 
de liderança;

Coaching.

Manter contato com a prefeitura 
para questões referentes ao 
convênio; prestar conta 
mensalmente da verba recebida; 
ser responsável pela 
administração da verba; realizar 
reuniões com a equipe; pensar, 
discutir, efetivar e avaliar junto à 
equipe, ações pedagógicas a 
serem desenvolvidas no serviço; 
proporcionar momentos de 
formação e capacitação para a 
equipe; preocupar-se com a 
integração da equipe; 
supervisionar o trabalho da equipe, 
acompanhando periodicamente, a 
rotina da equipe técnica, oficinas, 
bem como a organização e 
limpeza do equipamento; verificar 
horário de livro de ponto dos 
funcionários; realizar reuniões com 
a diretoria e gerência da AFM para 
avaliação e encaminhamentos de 
questões ligadas ao serviço; 
participar das reuniões da AFM; 
fazer contato com outros grupos 
que trabalham com o mesmo 
público alvo para articular 
trabalhos em rede; estimular as 
usuárias a participarem de 
atividades culturais e momentos de 
integração e desenvolver palestras 
para divulgação do serviço.

Responsável 
pela gerência 
dos serviços de 
Proteção Social 
Especial.

Técnico /
Nível Superior 
em Serviço 
Social

30h Colaboração 
mútua;

Agilidade e 
adaptação;

Realizar triagem; 
encaminhamentos à rede 
socioassistencial, de saúde e 
educação; visita domiciliar; 
acompanhar a trajetória das 

Exerce funções 
técnicas junto 
aos usuários, 
suas famílias, 
comunidade e 
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Iniciativa;

Boa 
comunicação 
oral e escrita;

Compreensão 
interpessoal e 
empatia;

Trabalho em 
equipe.

usuárias no serviço, bem como 
criar um banco de dados sobre sua 
evolução; realizar estudo de caso; 
estimular as usuárias a 
participarem de atividades culturais 
e momentos de integração; 
participar semanalmente das 
reuniões de equipe; participar dos 
momentos de formação da AFM; 
participar ativamente dos 
momentos de reciclagem e 
formação quanto às questões de 
gênero, sexualidade e violência; 
acompanhar as reuniões da rede 
socioassistencial, visando o 
desenvolvimento da mulher; 
desenvolver ações de prevenção 
no combate à violência contra a 
mulher e divulgação do serviço.

junto às 
organizações e 
órgãos públicos 
de acordo com 
a programação 
estabelecida e 
com as 
necessidades 
pessoais e 
sociais dos 
usuários.

Técnico / 
Nível Superior 
em Psicologia

40h Autoconfiança 
e 
autoconhecim
ento; 
Colaboração 
mútua; 
Agilidade e 
adaptação;
Iniciativa;
Boa 
comunicação 
oral e escrita;
Compreensão 
interpessoal e 
empatia; 
Trabalho em 
equipe.

Realizar triagem; atendimento 
psicossocial, grupos de reflexão; 
encaminhamentos à rede 
socioassistencial, de saúde e 
educação; acompanhar a trajetória 
das usuárias no serviço, bem 
como criar um banco de dados 
sobre sua evolução; realizar 
estudo de caso; estimular as 
usuárias a participarem de 
atividades culturais e momentos de 
integração; participar 
semanalmente das reuniões de 
equipe; participar dos momentos 
de formação da AFM; participar 
ativamente dos momentos de 
reciclagem e formação quanto às 
questões de gênero, sexualidade e 
violência; oferecer apoio 
psicológico, desenvolver ações de 
prevenção no combate à violência 
contra a mulher e divulgação do 
serviço.

Exerce funções 
técnicas junto 
aos usuários, 
suas famílias, 
comunidade e 
junto às 
organizações e 
órgãos públicos 
de acordo com 
a programação 
estabelecida e 
com as 
necessidades 
pessoais e 
sociais dos 
usuários.

Técnico / 20h Persuasão; Orientar e encaminhar Exerce funções 
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Nível Superior 
em Direito

Colaboração 
mútua; 
Agilidade e 
adaptação; 

Iniciativa;

Boa 
comunicação 
oral e escrita;

Compreensão 
interpessoal e 
empatia; 

Trabalho em 
equipe

juridicamente; participar 
ativamente dos momentos de 
reciclagem e formação quanto às 
questões de gênero, sexualidade e 
violência; realizar atendimentos 
individuais; acompanhar a 
trajetória das usuárias no serviço, 
bem como criar um banco de 
dados sobre sua evolução; realizar 
estudo de caso; estimular as 
usuárias a participarem de 
atividades culturais e momentos de 
integração; participar 
semanalmente das reuniões de 
equipe; participar dos momentos 
de formação da AFM; desenvolver 
ações de prevenção no combate à 
violência contra a mulher e 
divulgação do serviço.

técnicas junto 
aos usuários, 
suas famílias, 
comunidade e 
junto às 
organizações e 
órgãos públicos 
de acordo com 
a programação 
estabelecida e 
com as 
necessidades 
pessoais e 
sociais dos 
usuários.

Orientador 
Socioeducativ
o / 
Nível Médio

40h Curiosidade e 
imaginação; 

Organização e 
planejamento

Flexibilidade; 

Compreensão 
interpessoal e 
empatia; 

Trabalho em 
equipe.

Desenvolver atividades 
socioeducativas; participar 
ativamente dos momentos de 
reciclagem e formação quanto às 
questões de gênero e violência; 
organizar  e planejar as oficinas de 
artesanato e socioeducativas; 
estimular as usuárias a 
participarem de atividades culturais 
e momentos de integração; 
participar semanalmente das 
reuniões de equipe; participar dos 
momentos de formação da AFM; 
desenvolver ações para divulgação 
do serviço.

Exerce 
atividades de 
orientação 
social e 
educativa junto 
aos usuários, 
de acordo com 
a programação 
e orientação 
técnica 
estabelecida.

Agente 
Operacional / 
Alfabetizado

40h Organização;

Planejamento;

Compreensão 
interpessoal e 
empatia; 

Trabalho em 

Realizar limpeza do imóvel; 
preparar o café da manhã e lanche 
da tarde para as usuárias; zelar 
pela conservação dos bens 
patrimoniais do serviço; estimular 
as usuárias a manterem o espaço 
limpo e organizado; participar 
semanalmente das reuniões de 
equipe; participar dos momentos 

Executa 
serviços de 
higienização, 
limpeza, 
arrumação e 
manutenção; 
auxilia na 
preparação de 
refeições; zela e 
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equipe. de formação da AFM. vigia o espaço 
físico do 
serviço, quando 
for o caso.

Auxiliar 
Administrativo 
/ 
Nível médio 
com 
conhecimento 
em 
informática

40h Agilidade e 
adaptação; 
Organização;
Iniciativa;
Compreensão 
interpessoal e 
empatia; 
Trabalho em 
equipe. 

Recepcionar as usuárias; atender 
telefone; efetuar compras e 
pagamentos bancários; organizar 
os documentos para a prestação 
mensal de contas; estimular as 
usuárias a participarem de 
atividades culturais e momentos de 
integração; participar 
semanalmente das reuniões de 
equipe; participar dos momentos 
de formação da AFM.

Executa 
serviços da 
área 
administrativa e 
de apoio ao 
desenvolviment
o do serviço, 
sob orientação 
do gerente.
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6.9.2. Distribuição dos profissionais para a operacionalização e gestão do serviço para a garantia dos resultados e metas propostas

DIA / 
horário

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

08hs00min Acolhimento, apoio 
psicológico e café da 
manhã.

Acolhimento, apoio 
psicológico e café da 
manhã.

Acolhimento, apoio 
psicológico e café da 
manhã.

Acolhimento, apoio 
psicológico e jurídico.
café da manhã.

Acolhimento, apoio 
psicológico e jurídico.
café da manhã.

10hs00min Acolhimento, apoio 
psicológico.

Acolhimento, apoio 
psicológico.

Acolhimento, apoio 
psicológico.

Acolhimento, apoio 
psicológico e jurídico.
atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, apoio 
psicológico e jurídico.

10hs30min Acolhimento, apoio 
psicológico.

Acolhimento, apoio 
psicológico e atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, apoio 
psicológico e atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, apoio 
psicológico e jurídico
atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, apoio 
psicológico e jurídico

11hs00min Acolhimento, apoio 
psicológico.

Acolhimento, apoio 
psicológico e atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, apoio 
psicológico e atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, apoio 
psicológico e jurídico
atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, apoio 
psicológico, júrídico

12hs00min Acolhimento, 
atendimento social.

Acolhimento, 
atendimento social e 
atividade socioeducativa.

Acolhimento, 
atendimento social e 
atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, 
atendimento social.
atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, 
atendimento social.

13hs00min Acolhimento, 
atendimento social e 
psicológico.

Acolhimento, 
atendimento social e 
psicológico.

Acolhimento, 
atendimento social e 
psicológico.

Acolhimento, 
atendimento social, 
jurídico, psicológico.
atividade 

Acolhimento, 
atendimento social, 
jurídico e psicológico.
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socioeducativa.
14hs00min Acolhimento, 

atendimento social, 
psicológico e atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, 
atendimento social, 
psicológico e atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, 
atendimento social, 
psicológico e atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, 
atendimento social, 
jurídico, psicológico e 
atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, 
atendimento social, 
jurídico, psicológico.
Grupo Fala Mulher.

15hs00min Acolhimento, 
atendimento social, 
psicológico e atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, 
atendimento social, 
psicológico e atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, 
atendimento social, 
psicológico e atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, 
atendimento social, 
jurídico, psicológico e 
atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, 
atendimento social, 
jurídico, psicológico.
Grupo Fala Mulher.

16hs00min Acolhimento, 
atendimento social, 
psicológico e atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, 
atendimento social, 
psicológico e atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, 
atendimento social, 
psicológico e atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, 
atendimento social, 
jurídico, psicológico e 
atividade 
socioeducativa.

Acolhimento, 
atendimento social, 
jurídico, psicológico.
Grupo Fala Mulher.

17hs00min Acolhimento, 
atendimento social, 
psicológico.

Acolhimento, 
atendimento social, 
psicológico.

Acolhimento, 
atendimento social, 
psicológico.

Acolhimento, 
atendimento social, 
jurídico, psicológico.

Acolhimento, 
atendimento social, 
jurídico, psicológico.

17hs30min Registro de dados Registro de dados Registro de dados Registro de dados Registro de dados
18hs00min Encerramento Encerramento Encerramento Encerramento Encerramento
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7 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA
7.1. Descrição de receitas expressa pelo valor do convênio (de acordo com o valor 

informado no INSTRUMENTAL PARA INSTALAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE 

COLABORAÇÃO)

7.1.1. Valor mensal (sem isenção de cota patronal), incluindo aluguel e IPTU

R$ 37.783,93

7.1.2. Valor semestral (seis meses)

R$ 226.703,58

7.1.3. Valor total da parceria

R$ 226.703,58

7.1. Descrição de despesas dos custos diretos e indiretos
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PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD
 

SAS  CASA VERDE  
NOME DA OSC ASSOCIAÇÃO FALA MULHER

NOME FANTASIA CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA MULHER CISM II
TIPOLOGIA CENTRO DE DEFESA E CONVIVÊNCIA DA MULHER 

EDITAL Celebração de Parceria sem Chamamento Público
Nº PROCESSO SEI 6024.2018/0011599-4

Nº TERMO DE COLABORAÇÃO  
 

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

 
RECEITAS

 
VALOR MENSAL DE REPASSE 34.890,73

VALOR DE IPTU                  228,75  
VALOR DE ALUGUEL 2.664,45

TOTAL DO REPASSE MENSAL 37.783,93
 

CONTRAPARTIDAS
TIPO VALOR

Valor de Contrapartida em BENS 23.964,00
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 28.124,98 597,01 28.721,99
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) 5.443,49 954,00 6.397,49

VALOR MENSAL 33.568,47 1.551,01 35.119,48
Aluguel de imóvel 2.664,45 0,00 2.664,45

TOTAL MENSAL DE DESPESA 36.232,92 1.551,01 37.783,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 

Previsão das Despesas por Custos
 

CU
S CODIGO DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA VALOR ESTIMADO
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RE RECURSOS HUMANOS 17.636,55
RE ENCARGOS 6.684,23
RE FUNDO RESERVA 3.804,20
OD ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS  1.002,99
OD MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER 364,74
OD DESPESAS COM HOSPEDAGEM EMERGENCIAL 100,00
OD TRANSPORTE DE USUÁRIO 100,00
OD IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU 228,75
OD CONCESSIONÁRIAS   400,00
OD DESPESAS CONDOMINIAIS    
OD OUTRAS DESPESAS 540,53
OD HORAS OFICINAS 2.706,48
AL ALUGUEL 2.664,45

Obsevações:

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
DI

RE
TO

S CODIGO DESCREVER OS ITENS VALOR ESTIMADO
OD SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 954,00
RE RATEIO 597,01
   
   

Obsevações:

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 09 ÀS 18 HRS 40h 5.397,93
Técnico - Assistente Social 12 ÀS 18 HRS 30h 2.982,49
Técnico – Psicologo 09 ÀS 18 HRS 40h 2.982,49
Técnico – Advogado 08 ÀS 18 HRS 20h 1.562,23
Orientador Socioeducativo 09 ÀS 18 HRS 40h 1.779,23
Auxiliar Administrativo 09 ÀS 18 HRS 40h 1.694,49
Agente Operacional 08 ÀS 18 HRS 40h 1.237,69
    
    

QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES 17.636,55
 

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;
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DESCRIÇÃO VALOR
FGTS 8% 1.410,92
PIS 1% 176,36

INSS 26,8% 4.726,60
VALE TRANSPORTE 2,1% 370,37

 
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ALÍQUOTA VALOR PROVISIONADO
17.636,55 21,57% 3.804,20

Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.

 
CONTRAPARTIDAS

TIPO DESCRIÇÃO VALOR
B CONTRA PARTIDA EM BENS 23.964,00
   
   
   
   

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

Data: 12/03/2019

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:
EDWIGES LÚCIA HORVÁTH

Nº do RG: 5.357.526-X  Nº do CPF: 500.116.698-53
Assinatura:

 

7.3. Descrição das despesas que serão rateadas                                         

7.3.1 Tipo de despesa (custo direto ou indireto): indireto

7.3.2 Descrição da despesa: funcionário da Associação Fala Mulher, cargo de 

Encarregada Administrativa, carga horária de 40hs semanais                                                               

7.3.3 Unidades envolvidas: NPJ Vila Maria; NPJ Freguesia do Ó; NPJ Pinheiros; 

NPJ Butantã; CDCM – CISM II (Casa Verde); CDCM – CISM III (Butantã); Centro de 

Acolhida para mulheres em situação de violência - Casa Maria Rosa e Casa Abrigo 

CIOESTE
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7.3.4 Valor total da despesa: R$ 4.776,08

7.3.5 Valor do rateio por unidade: R$ 597,01

7.3.6 Memória de cálculo utilizado para rateio: R$ 4.776,08

7.3.1 Tipo de despesa (custo direto ou indireto): direto

7.3.2 Descrição da despesa: funcionário da Associação Fala Mulher, cargo de 

técnico advogado, carga horária de 40hs semanais

7.3.3 Unidades envolvidas: NPJ Pinheiros e CDCM – CISM II (Casa Verde)

7.3.4 Valor total da despesa: R$ 4.614,47

7.3.5 Valor do rateio por unidade: R$ 2.307,23 

7.3.6 Memória de calculo utilizado para rateio R$ 4.776,0

Descrição Cargo

Função Nível de 
Escolaridade

Competência Habilidades

Administrativa 
Geral

Nível Superior em 
Administração/Áreas 
afins.

Dar suporte administrativo e técnico 
nas áreas de recursos humanos, 
administração, finanças e logística; 
atender as necessidades das 
unidades de serviços, fornecendo e 
recebendo informações; tratar de 
documentos variados e 
certificações, cumprindo todo o 
procedimento necessário referente 
aos mesmos; prestar informações 
aos funcionários da instituição, a 
respeito de assuntos relacionados 
ao trabalho; controlar substituições 
ou aumento de quadro de 
funcionários e transferência dos 
funcionários de setores, conferir 
folhas de pagamentos e promover 
benefícios, tal como férias para 
funcionários, supervisionar a rotina 
do departamento de pessoal 
auxiliando o supervisor, 
encarregado e o analista nas 
atividades quando solicitado. 
Além das atividades da área 
financeira de controle bancário e de 
contas, cuida do fluxo de caixa, 
contas a pagar e receber e 
organização de documentos em 

Dominar as 
rotinas típicas do 
departamento 
pessoal, 
organização, 
conhecimento 
pacote office e 
internet, 
capacidade 
estratégica, 
responsável, pró-
atividade. 
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geral e auxílio ao escritório de 
contabilidade.

8. OPÇÃO POR VERBA DE IMPLANTAÇÃO (nos termos dos artigos 104 a 108 da 

Instrução Normativa 03/SMADS/2018)

8.1. (    ) não solicitarei verba de implantação

8.2. ( x ) solicitarei verba de implantação no valor estimado de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para necessidade de novas adequações no mesmo imóvel e/ou 

mudança de imóvel.

9. CONTRAPARTIDAS
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DEMOSTRATIVO DE CONTRAPARTIDAS
Observação: este planilha deve ser elaborada em papel timbrado da OSC

 
SAS CASA VERDE
TIPOLOGIA CENTRO DE DEFESA E CONVIVÊNCIA DA MULHER
NOME FANTASIA CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA MULHER CISM II 
EDITAL Celebração de Parceria sem Chamamento Público
Nº PROCESSO SEI 6024.2018/0011599-4
Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO  

 
Contrapartida de Bens

Descrição de cada item Unidade de 
Medida Quantidade Valor Unitário Valor Total

Açucareiro Peça 1 6,00 6,00
Aparelho Antena (canais abertos) Peça 1 25,00 25,00
Aparelo de telefone Peça 5 19,00 95,00
Arara tela demosntrar produtos Peça 1 38,00 38,00
Arquivo pastas suspensas Peça 1 249,00 249,00
Balde Peça 1 6,00 6,00
Bandeja Peça 4 18,00 72,00
Botijão de gás Peça 2 100,00 200,00
Cadeiras Peça 10 78,00 780,00
Cadeira para escritório Peça 4 78,00 312,00
Caixa Organizadora de Brinquedos Peça 1 35,00 35,00
Calculadora Peça 2 5,00 10,00
Campainha Peça 1 28,00 28,00
Canecas Peça 6 10,00 60,00
Cavaletes de montar mesa Peça 2 45,00 90,00
Computador Peça 5 700,00 3.500,00
Copos Peça 15 3,99 44,85
Escorredor de louças Peça 1 25,00 25,00
Escorredor de macarrão Peça 1 15,00 15,00
Espelho Peça 1 28,00 28,00
Estabilizador Peça 4 62,00 248,00
Extintor água Peça 3 96,00 288,00
Extintor de pó Peça 3 87,00 261,00
Filtro barro e acrílico Peça 2 115,00 230,00
Fogão 6 bocas Peça 1 600,00 600,00
Forma de bolo retangular Peça 4 40,00 160,00
Frigideira Peça 1 30,00 30,00
Garrafa térmica Peça 3 30,00 90,00
Geladeira Peça 1 1.200,00 1.200,00
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Grampeador Peça 4 12,00 48,00
Impressora Peça 2 650,00 1.300,00
Lâmpadas fluorescentes Peça 8 24,00 192,00
Lixeiras Peça 9 11,00 99,00
Lousa Branca Peça 2 57,00 114,00
Maquinas de costura Peça 8 450,00 3.600,00
Materiais diversos para oficinas (miçangas, 
tesouras, caixas organizadoras) Peça 1 500,00 500,00
Mesa grande (recepção) Peça 1 300,00 300,00
Mesa pequena Peça 5 130,00 650,00
Mesinha para crianças Peça 1 90,00 90,00
Microondas Peça 1 420,00 420,00
Organizador/arquivo 2 gavetas Peça 2 80,00 160,00
Pá de lixo Peça 2 9,99 19,98
Panela de pressão Peça 1 99,00 99,00
Panelas grandes Peça 2 140,00 180,00
Panos de prato Peça 10 2,00 20,00
Cortina Peça 5 80,00 400,00
Porta balas Peça 1 17,00 17,00
Porta esponja e detergente com rodinho 
de pia Peça 1 12,00 12,00
Porta guardanapos Peça 2 8,00 16,00
Porta papel higiênico crochê Peça 2 36,00 72,00
Porta sachê adoçante Peça 1 9,00 9,00
Pratos Peça 32 3,50 112,00
Puf Peça 4 75,00 300,00
Quadro branco Peça 1 42,00 42,00
Quadro mural cortiça Peça 2 37,00 74,00
Rádio AM FM Peça 1 90,00 90,00
Relógio parede Peça 2 17,00 34,00
Rodo Peça 2 11,00 22,00
Roteador Peça 1 105,00 105,00
Sofá 3 lugares Peça 1 600,00 600,00
Tábua de passar Peça 1 65,00 65,00
Talheres (garfo, faca, colheres) Peça Várias peças 48,00 48,00
Tampa vaso sanitário Peça 2 14,00 28,00
Tampo de mesa grande oficina Peça 1 100,00 100,00
Tear Peça 16 195,00 3.120,00
Tigelas plásticas Peça 3 4,50 13,50
TV Peça 1 1.399,00 1.399,00
Vassoura Peça 3 6,80 20,40
Ventilador de teto Peça 3 110,00 330,00
Ventilador portátil Peça 2 110,00 220,00
Vidros para bolachas Peça 2 30,00 60,00
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Xícaras com pires café Peça 9 5,22 47,00
Xícaras para chá Peça 6 15,00 90,00

TOTAL 253 9992 23964
 

Contrapartida de Serviços

Descrição de cada item Unidade de 
Medida Quantidade Valor Unitário Valor Total

     
     
     

TOTAL 0 0 0

Contrapartida de Valores  
Finalidade Valor Frequencia  

    
    
    
    

TOTAL 0   

Data  12/03/2019  

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:
EDWIGES LÚCIA HORVÁTH

Nº do RG: 5.357.526-X  Nº do CPF: 500.116.698-53
Assinatura:
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10. QUADRO DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO EM QUE SERÁ FIRMADA 
PARCERIA

10.1. Parcela única

10.1.1. Valor da verba de implantação: R$ 5.000,00

10.1.2. Contrapartidas em bens (indicar o mês): R$ 23.964,00 (dezembro)

10.1.3. Contrapartidas em serviços (indicar o mês): R$

10.1.4. Contrapartidas em recursos financeiros (indicar o mês): R$

10.2. Parcelas mensais

PARCELAS VALOR DO 
REPASSE

CONTRAPARTIDAS 
EM RECURSOS 
FINANCEIROS

CONTRAPARTIDAS 
EM BENS

CONTRAPARTIDAS EM 
SERVIÇOS

1ª R$ 37.783,93 R$ 23.964,00

2ª R$ 37.783,93 XXXXXXXXX

3ª R$ 37.783,93 XXXXXXXXX

4ª R$ 37.783,93 XXXXXXXXX

5ª R$ 37.783,93 XXXXXXXXX

6ª R$ 37.783,93 XXXXXXXXX

7ª XXXXXXXXX XXXXXXXXX

8ª XXXXXXXXX XXXXXXXXX

9ª XXXXXXXXX XXXXXXXXX

10ª XXXXXXXXX XXXXXXXXX

11ª XXXXXXXXX XXXXXXXXX

12ª XXXXXXXXX XXXXXXXXX

TOTAL R$ 226.703,58 R$ 23.964,00

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.
11. INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Conforme constam nos artigos 115 a 117 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018
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São Paulo, 12 de Março de 2019.

__________________________________________

Edwiges Lúcia Horváth
Presidente

Associação Fala Mulher


