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PLANO DE TRABALHO

EDITAL nº 431/SMADS/2018
PROCESSO SEI nº 6024.2018/0008136-4

1 – DADOS DO SERVIÇO (De acordo com o Anexo I deste ofício)

1.1.Tipo de Serviço: CENTRO DE ACOLHIDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

1.2. Modalidade (quando for o caso):

1.3. Capacidade de atendimento: 20

1.4. Nº total de vagas: 20 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, Limão e Cachoeirinha 

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

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; 

erika.cristina@falamulher.org.br; cmr@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
O Centro de Acolhida para Mulheres em Situação de Violência caracteriza-se por 

oferecer acolhimento provisório, por até 6 meses, podendo ser prorrogado a depender do 

caso, para mulheres acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de risco de morte 

ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, demais violências causadoras de 

lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral. O funcionamento deve ocorrer 
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em regime de cogestão e garantir a integridade e o sigilo obrigatório quanto à identidade do 

público atendido. Deve ser desenvolvido em local sigiloso sem identificação da natureza 

institucional do serviço. Será destinado a mulheres em situação de violência, vulnerabilidade 

e risco pessoal, acompanhadas ou não de seus filhos. Tem por objetivos acolher mulheres 

vítimas de violência, abusos e exploração, oferecendo proteção integral, condições para o 

fortalecimento de sua autoestima, autonomia pessoal e social, contribuindo para a 

superação e prevenção de situação de violência e ruptura de vínculos. Além de objetivos 

específicos como: proteger mulheres e prevenir a continuidade de situações de violência; 

propiciar condições de segurança física e emocional e o fortalecimento da autoestima; 

identificar situações de violência e suas causas e a produzir dados para o sistema de 

vigilância socioassistencial; possibilitar a construção de projetos pessoais visando à 

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

para a autonomia pessoal e social; promover acesso a rede de qualificação e requalificação 

profissional. 

O Centro de Acolhida para Mulheres em Situação de Violência funcionará, 

ininterruptamente, 24hs diárias, oferecendo os seguintes serviços: espaço para moradia, 

segurança, alimentação, endereço de referência, condições de repouso, espaço de estar e 

convívio, guarda de pertences, lavagem e secagem de roupas, banho e higiene pessoal, 

vestuário e pertences, acessibilidade de acordo com as normas da ABNT. 

Considerando a relevância da vigilância social para a consecução dos objetivos da 

Política de Assistência Social do Município de São Paulo, a AFM segue estritamente as 

diretrizes adotadas pelo Observatório de Política Social, na elaboração de diagnósticos e 

estudos sobre as vulnerabilidades e riscos aos quais as famílias estão submetidas, inclusão 

no sistema de proteção social e nos serviços públicos para a ruptura de padrões violadores 

de direitos, reparação de danos e prevenção da incidência ou reincidência de violação de 

direitos. 

Mantendo relação direta com a equipe técnica do CREAS, o serviço contará também 

com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Centros de Defesa da 

Mulher, Conselhos Tutelares, entre outras Organizações de Defesa de Direitos. No intuito de 

contribuir de forma pragmática na estruturação de uma rede de proteção social, capaz de 

prover informação para o sistema de vigilância socioassistencial, capacitação e 

desenvolvimento de pessoas, de práticas e de equipamentos compatíveis para o estudo do 

território e bases de dados das usuárias e seus familiares.  
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Isso somente será possível através de uma consistente articulação com os diversos 

serviços e projetos na construção desta rede de proteção e promoção de direitos da família, 

através de interações e análises sistemáticas com a equipe da Coordenadoria de 

Assistência Social Casa Verde – SAS Casa Verde, CREAS e SMADS/Coordenadoria de 

Proteção Social Especial.  Para tanto, será de extrema importância a participação do serviço 

em encontros e eventos realizados pelos equipamentos da região. 

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 



4

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 

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 alta complexidade, e também previsto na Lei 11.340/2006, é o 

Abrigo (Centro de Acolhida para Mulheres Vitimas de Violência), objeto desta proposta, 

que visa oferecer moradia protegida e atendimento integral a mulheres em risco de morte 

iminente em razão da violência doméstica e familiar. A Casa Maria Rosa (nome fantasia) 

atua desde 2009 na região da Casa Verde, já atendeu centenas de mulheres vítimas de 

violência doméstica com ou sem filhos, fornecendo acolhimento provisório, através de 

atendimento especializado para apoio, orientação e acompanhamento.

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:

4.1. Dimensão: Estrutura Física e Administrativa
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4.1.1. Cômodos e mobiliários - garantir espaço adequado para funcionamento do 

serviço, através de salas de atendimento individual, quartos amplos e arejados, banheiros 

unissex, lavanderia, espaço de estar e convívio, brinquedoteca, cozinha, refeitório, 

recepção, sala para atividades socioeducativas e sala da gerência, com mobiliário e 

decoração adequados à tipologia do serviço. A Associação Fala Mulher, junto à SMADS 

está em processo de 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 a 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 especifica da tipologia do serviço.

4.3. Dimensão: Produtos ou resultados
4.3.1. Números 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 20;

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; 

*Café da manhã e Lanche da Tarde: Leite ou derivados com enriquecedor (café, 

chocolate, frutas, cereais integrais entre outros); pães, biscoitos, torradas, bolos, entre 
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outros, com enriquecedor (margarina, manteiga, geléia, queijos, patês, frios, entre outros) e 

fruta ou suco natural

*Almoço e Jantar: Arroz ou macarrão em diversas preparações; feijão ou outra leguminosa 

(ervilha, lentilha, grão de bico entre outros); Guarnição – hortaliças (verduras e legumes) 

refogadas ou cozidas em diversas preparações; Salada – de preferência alimentos crus; 

Sobremesa – doce ou preferencialmente fruta.

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

previstas no plano de ação semestral, compreendendo todas as dimensões; 

4.3.4. Implantação de mecanismo de apuração da satisfação com os 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 

(sala de convivência), 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 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 a tipificação, de 

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

para substituições.

5 – FORMAS DE CUMPRIMENTO DAS METAS
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DIMENSÃO: ESTRUTURA FISICA E ADMINISTRATIVA

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

- 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 E ATIVIDADES 

Indicadores Cumprimento das metas 
Grau de participação na construção das 
normas de convivência 
Atualização de registros dos usuários 
Socialização das informações entre equipe 
técnica
Discussão de casos 
Mapeamento das relações de vínculos 
afetivos 
Participação dos usuários no planejamento 
das atividades 
Canais de comunicação e sugestão dos 
usuários
Intensidade das intervenções dos 
profissionais na mediação de conflitos 
Mecanismos para avaliação das atividades 
Estímulo a participação dos usuários 
durante as atividades

- Acolhimento Técnico: será realizado por 
técnicos, à medida que as mulheres, crianças 
e adolescentes chegarem para acolhimento.
- Apresentação do Serviço: Sempre que 
chegar acolhimento. Neste momento será 
realizada a apresentação das regras acerca 
das responsabilidades com relação ao 
compromisso dos mesmos com o serviço.
- Atendimentos Individuais: serão 
realizados de forma a compreender a 
dinâmica familiar, de qual forma se deu a 
violência e os impactos identificados no 
comportamento das mulheres. Resguardar as 
informações dos usuários do serviço, 
preservando o sigilo dos casos. Contribuir 
para a elaboração do PIA que fomentarão as 
estratégias de trabalho do técnico para 
ressignificar a violência sofrida. Esses 
atendimentos se darão conforme a demanda 
apresentada. 
Abastecer por meio de instrumental próprio o 
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registro de ações realizadas, utilizar e/ou 
elaborar outros instrumentais condizentes 
com a execução do serviço.
- Atendimento Grupal: Os atendimentos 
grupais serão realizados tendo como objetivo, 
compreender as dinâmicas familiares, o 
contexto social, na qual está inserida a 
mulher, a criança e o adolescente. 
Possibilitando a identificação do grau de 
violência sofrido, as trocas de papeis, 
favorecendo o fortalecimento enquanto 
sujeito de direito, e a sua emancipação. Estes 
atendimentos serão realizados de forma 
quinzenal, com mulheres, crianças e 
adolescentes.
- Visitas Técnicas Institucionais: Serão 
realizadas conforme necessidade identificada 
pelo técnico, com relação às mulheres, 
crianças e adolescente em situação de 
acolhimento.
- Discussões Técnica de casos: Será 
realizada com a rede socioassistencial, 
intersetorial e do Sistema de Garantia de 
Direitos, no sentido de estabelecer parcerias 
frente aos desdobramentos dos casos para a 
sua melhor efetivação, sempre que 
necessário.
- Trabalho socioeducativo: serão 
desenvolvidas atividades socioeducativas e 
lúdicas, dinâmicas grupais temáticas e livres. 
Contribuindo para a ressignificação da 
violência sofrida, emancipação e autonomia 
das mulheres e seus filhos. O 
desenvolvimento deste trabalho se dará de 
forma cotidiana.

DIMENSÃO: PRODUTOS E RESULTADO

Indicadores Cumprimento das metas 
Número de usuários atendidos
Alimentação / Cardápio
Execução das atividades 
Grau de participação na construção das 
normas de convivência 
Atualização de registros dos usuários 

- Atender o público alvo do serviço;
- Garantir as refeições com qualidade, 
conforme o Manual Prático de Alimentação da 
SMADS;
- Grau de participação na construção das 
normas de convivência (garantir a 
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Estímulo a participação dos usuários 
durante as atividades
Apuração de satisfação dos usuários

participação ativa dos usuários no 
funcionamento do serviço, construindo 
constantemente as normas de convivência);
- Atualização de registro das usuárias 
(garantir registros atualizados, documentando, 
prontamente, as ações executadas dos casos 
atendidos em prontuário;
- Participação dos usuários no planejamento 
das atividades (garantir a participação ativa 
da usuária nas atividades, construindo em 
conjunto o planejamento individual de 
atendimento (PIA). Além de posterior 
avaliação das intervenções realizadas); 
- Canais de comunicação e sugestão dos 
usuários (viabilizar aos usuários, canais de 
comunicação para com a equipe, em período 
integral, através de caixa de sugestão em 
ambiente de fácil acesso (sala de 
convivência) Além da disponibilidade da 
gerência em acolher/escutar a avaliação 
acerca do atendimento recebido, ressaltando 
que a devolutiva é por meio do próprio 
instrumental).

DIMENSÃO: RECURSOS HUMANOS  

Indicadores Cumprimento das metas 
Quadro de profissionais 
Participação em ações formativas 
Postura dos profissionais 
Fluxos de informações dos usuários 
Estimulo a participação em espaços de 
controle social ou defesa de direitos dentro 
do território do serviço sigiloso

Realizar, sempre que houver necessidade, 
processo seletivo para contratação de 
colaborador para completar a equipe dando 
ciência ao Gestor da Parceria; 
Participação da equipe técnica 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; 
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

Mulheres em situação de violência, vulnerabilidade e risco pessoal, acompanhadas 

ou não de seus filhos (de até 17 anos e 11 meses).

6.2. Informações das instalações a serem utilizadas

O serviço é executado e continuará sendo em espaço locado, pela Associação Fala 

Mulher, com repasse de recurso da SMADS, com características residenciais, sem placa de 

natureza institucional e endereço sigiloso para a preservação da identidade e integridade do 

público atendido. 

 

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 vinculação com o Plano Municipal de Assistência Social se dará pela contribuição 

nos estudos referentes à violência contra a mulher no município de São Paulo, contribuição 

na construção de políticas de gênero, participação em instâncias de discussão, como o 

Fórum Municipal, pela publicização de atos e ações, pela participação nas construções de 

indicadores municipais e participação na tipificação do serviço no município, fato que ainda 

está em construção.

Dar-se-á também pela integração com as demais políticas pública existentes no 

território para encaminhamentos necessários, para a inclusão nas demais ofertas da 

assistência social e nos programas de transferência de renda.

A vinculação com as diretrizes nacionais se dará pela participação na construção dos 

indicadores nacionais da política nacional de defesa da mulher, no fortalecimento da lei 

11.340/06 (Lei Maria da Penha), no cumprimento das Diretrizes Nacionais para o 

Abrigamento de Mulheres em Situação de Violência da Secretaria Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, publicada em 2011.

A vinculação com a LOAS e PNAS se dará pelo cumprimento de suas diretrizes em 

especial ao trabalho com as famílias acolhidas, no entendimento correto da Assistência 

Social, enquanto política pública de direitos voltada a quem dela necessitar, independente 

das questões financeiras, do resgate da cidadania da mulher e seus filhos, bem como, a 

criação de vínculos comunitários para seu desacolhimento.

Com o SUAS / Proteção Social Especial / CREAS se dará pelo cumprimento das 

normas técnicas definidas no Sistema Único da Assistência Social, participando das 

discussões hoje existentes na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

– SMADS / Proteção Social Especial, para a tipificação do serviço ora ofertado, pela 

discussão técnica com o CREAS/Casa Verde, bem como, o recebimento das orientações 

apresentadas pelo gestor de parceria do  serviço.

Com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais se dará pela 

participação nas discussões que ora existem no Município de São Paulo, comandado por 

SMADS, para reordenar o serviço nesta cidade, cumprindo-se integralmente o que consta 

no documento nacional.

Com o protocolo de gestão integrada de serviços, benefícios de transferência de 

renda se darão com a identificação das necessidades das mulheres / famílias acolhidas 
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encaminhando as que apresentarem perfil para o CRAS/CREAS para a inclusão nos 

programas de transferência de renda existentes, bem como, para as demais ofertas da 

assistência social no território.

Segue abaixo quadro referente às ofertas do serviço.

Provisões 
Institucionais, Físicas 

e Materiais

Trabalho Social Trabalho 
Socioeducativo

Aquisições dos 
Usuários

Alimentação; ambiente 
com características 
residenciais, acolhedor 
e com estrutura física 
adequada e 
acessibilidade; espaço 
para guarda de 
pertences; espaço de 
estar e convívio; banco 
de dados de seus 
usuários e da rede de 
serviços do território; 
computador com 
configuração que 
comporte sistemas de 
dados e provedor de 
internet banda larga.

Acolhida/recepção; 
escuta; entrevista e 
estudo social; proteção 
integral e apoio à 
vítimas de violência; 
construção e 
acompanhamento do 
Plano Individual de 
Atendimento – PIA; 
orientação 
individual/grupal e 
sociofamiliar 
sistemática; orientação 
e encaminhamentos; 
inserção em 
projetos/programas de 
capacitação e 
preparação para o 
mundo do trabalho; 
referência e contra-
referência; 
acompanhamento e 
monitoramento dos 
encaminhamentos 
realizados; estímulo ao 
convívio familiar, 
grupal e comunitário; 
fortalecimento da 
função protetiva da 
família; orientação para 
acesso à 
documentação 
pessoal; mobilização 
da família extensa ou 
ampliada; articulação 
com a rede de serviços 
socioassistenciais e 
demais políticas 
públicas; articulação da 
rede interinstitucional 
com os demais órgão 
do Sistema de 
Garantia de Direitos; 
identificação e 
encaminhando das 
famílias com perfil para 
inserção em 

Desenvolvimento de 
atividades 
socioeducativas; 
desenvolvimento de 
atividades de convívio 
social, estimulando a 
participação em 
atividades na rede 
pública e privada; 
desenvolvimento de 
atividades que 
estimulem a 
participação em 
atividades culturais, 
lazer e em fóruns, 
conselhos e debates 
relacionados à defesa 
da cidadania; favorecer 
o desenvolvimento de 
aptidões, capacidade e 
oportunidades; 
participação nas ações 
do cotidiano do serviço 
e responsabilização 
pelo cuidado do 
espaço físico, na 
organização dos seus 
pertences, nos 
cuidados pessoais e 
outros aprendizados; 
produção de 
informação e 
comunicação sobre 
defesa de direitos; 
atividades de convívio 
e de organização da 
vida cotidiana.

Ser acolhido em suas 
demandas, interesses, 
necessidades e 
possibilidades; ter 
acesso à ambiente 
acolhedor e espaços 
reservados à 
manutenção da 
privacidade da usuária; 
ter reparado ou 
minimizado os danos 
por vivências de 
violências e abusos; 
ter sua identidade, 
integridade e história 
de vida, preservadas; 
vivenciar experiências 
que contribuam para o 
fortalecimento de 
vínculos familiares e 
comunitários; ter 
acesso á serviços, 
benefícios 
socioassistenciais e 
programas de 
transferência de renda, 
conforme 
necessidades; 
inserção e 
permanência na rede 
de ensino; receber 
ações pautadas pelo 
respeito a si próprio e 
aos outros, 
fundamentadas em 
princípios éticos de 
justiça e cidadania; 
conhecer seus direitos 
e como acessá-los; ter 
oportunidades de 
escolhas e tomada de 
decisão; ter 
experiências para 
relacionar-se e 
conviver em grupo, 
administrar conflitos 
por meio do diálogo, 
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programas de 
transferência de renda; 
preparação para o 
desligamento; 
elaboração de 
relatórios e 
manutenção de 
prontuários; 
mobilização para o 
exercício de cidadania; 
informação, 
comunicação e defesa 
de direitos.

compartilhando outros 
modos de pensar e 
agir; ter oportunidade 
de avaliar as atenções 
recebidas, expressar 
opiniões e 
reivindicações; ter 
espaço com padrões 
de qualidade quanto a: 
higiene, acessibilidade, 
habitabilidade, 
salubridade, segurança 
e conforto; ter acesso 
a alimentação em 
padrões nutricionais e 
adaptada à 
necessidades 
específicas; ter 
ampliado seu universo 
informacional e 
cultural; ter acesso ao 
atendimento 
profissional 
individualizado 
extensivo ao grupo 
familiar.

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

A forma de acesso ao serviço será por encaminhamentos dos CRAS, CREAS, 

Centros de Defesa e de Convivência da Mulher, Sistema de Garantia de Direitos. 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 pela gerente e técnica assistente social do 

serviço, junto com equipe técnica do CREAS de referência, 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 primeiro contato da usuária será com o CREAS e/ou demais políticas públicas, que 

serão responsáveis pela triagem e avaliação do grau de risco ao qual a mulher está 

submetida, para posterior contato com a Casa Abrigo. O serviço responsável pelo 

encaminhamento do caso deverá entregar os instrumentais, devidamente preenchidos, 

solicitados pela Gerente ou equipe técnica da Casa Abrigo. No momento da chegada da 
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usuária ao serviço, esta será recebida pela Técnica e/ou Gerente; será realizada uma 

entrevista social, oferecendo uma escuta qualificada à mulher para compreender sua 

história e contexto atual, após serão passadas as orientações relativas ao regimento interno 

do serviço. Em seguida, a usuária deverá assinar um Termo de Compromisso e Normas e 

entregar sua documentação e pertences, assinando também um termo de entrega dos 

mesmos. Posteriormente, a Orientadora Socioeducativa apresentará as dependências do 

serviço e o quarto onde fará o repouso com sua família (caso esteja acompanhada por seus 

filhos), além de ser feita a entrega do material de higiene pessoal, roupas para banho e 

cama e oferecida alimentação. 

Atendimento 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 será ouvida em suas necessidades, além de verificar a condição de documentação 

da usuária. Diante dos dados coletados será realizado o PIA (Plano Individual de 

Atendimento), o qual pode 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. Os 

encaminhamentos também se estenderão aos filhos da usuária, como inserção nos 

equipamentos de educação, saúde e serviços socioassistenciais, sempre que necessário. 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, de 

educação e saúde, disponíveis na rede, a fim de que possa levar ao alcance da usuária 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.

Alimentação 
Serão oferecidas cinco refeições distribuídas do seguinte modo: café da manhã (das 

08h30min às 09h30min); almoço (das 12h00min às 13h00min); lanche da tarde (das 

15h00min às 16h00min) e jantar (das 19h00min às 20h00min). Os alimentos serão 
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nutricionalmente equilibrados e sua manipulação e preparação seguirão as normas da 

vigilância sanitária. 

Condições de repouso 
Os espaços oferecidos para as usuárias serão quartos amplos, arejados e 

razoavelmente confortáveis. Serão mobiliados por beliches e colchões, além de armário com 

repartições para as mulheres guardarem seus pertences pessoais e, se necessário, haverá 

espaço para uso de um berço. 

Banho e higiene pessoal 
O serviço deverá conter um lavabo unissex e dois banheiros (um feminino e um 

masculino) para realização da higiene pessoal das usuárias e seus filhos. 

Guarda de pertences 
Os pertences que a usuária traz ao chegar ao serviço, como dinheiro e outros bens 

serão guardados em “cofre”, ficando sob a responsabilidade da Gerente e Técnica do 

serviço.

Lavagem e secagem de roupas 
O serviço possuirá um espaço destinado à lavanderia, disponibilizando uma máquina 

de lavar. No cotidiano, a secagem das roupas será feita em varais que estarão dispostos na 

área externa da casa. Para manter a organização da lavagem de roupas será feita uma 

escala definindo o dia de uso de cada usuária; será entregue a cada uma um cesto com 

tampa para armazenar as roupas sujas. 

Segurança 
O Centro de Acolhida possuirá um sistema de monitoramento com câmeras em 

funcionamento 24 horas e cerca elétrica. Nas saídas durante os primeiros quinze dias do 

acolhimento, as mulheres são acompanhadas pela orientadora socioeducativa. Esta medida 

deverá ser adotada para garantir a segurança da mulher e do serviço.

Espaço de estar e convívio  
O serviço disporá de um espaço destinado ao lazer interno, que possuirá televisão, 

aparelho de DVD e aparelho de som. Além disso, haverá um espaço, especificamente, 
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destinado às crianças, com brinquedos, jogos, livros e o que mais for importante para seu 

desenvolvimento psicossocial. Neste espaço será fixado um quadro, no qual estarão 

relacionados dias e horários de todas as atividades previstas. 

Endereço de referência 
Por se tratar de um abrigo sigiloso, o endereço de referência das usuárias poderá ser 

o endereço de outro serviço referenciado ao abrigo.

Trabalho socioeducativo e de convívio social 
Este trabalho terá como objetivos oferecer espaço de reflexão, especificamente, 

sobre a complexidade da violência doméstica; fortalecimento da autoestima; projeto de vida; 

entre outros. Para isso serão realizadas as seguintes atividades:

Convivência do Grupo

Conteúdo Programático Profissional Metodologia Técnica e Recursos 
Didáticos

Realizar reflexões referentes à 
convivência das mulheres e crianças na 
casa; 
Buscar soluções quanto às divergências 
e diferenças na convivência em grupo; 
Orientar quanto à organização e limpeza 
do espaço público e privado; 
Promover a divisão de tarefas na casa; 
Trabalhar com questões éticas, conflitos 
raciais, conflitos religiosos e de visão de 
mundo; 
Organizar o cotidiano; 
Discutir normas e regras institucionais. 
Elaborar, construir e acompanhar um 
Plano Individual de Atendimento – PIA; 
Inserção em programas de capacitação e 
preparação para o mundo do trabalho; 
Fazer contato com familiares e visita em 
lugar neutro quando possível.

Gerente ou 
Técnica

Dinâmicas de 
grupo, 
trabalho em 
grupo.

Filmes educativos e 
pedagógicos 
temáticos; 
Textos pertinentes 
ao tema.

Trabalho educacional com as crianças

Conteúdo Programático Profissional Metodologia Técnica e Recursos 
Didáticos

Organização pessoal e coletiva; 
Convivência grupal e regras da casa; 
Estimular a leitura e a partilha de 
histórias; 
Desenvolver atividades lúdicas; 
Trabalhar com atividades criativas; 
Realizar a educação alimentar; Orientar 

Orientadores 
Socioeducativos

Dinâmica de 
Grupo; 
Passeios em 
Parques; 
Teatro;
Jogos 
Esportivos; 

Filmes temáticos; 
Música; 
Recursos 
audiovisuais; 
textos educacionais 
e didáticos.
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sobre higiene pessoal e da casa. Escrita e 
Leitura; 

Organização, convívio social e crescimento cultural

Conteúdo Programático Profissional Metodologia Técnica e Recursos 
Didáticos

Organização pessoal e coletiva; 
Leitura (jornais, revistas e livros); 
Passeios dirigidos a espaços de lazer e 
cultura; 
Organização socioeconômica; 
Cursos profissionalizantes; Técnicas de 
apresentação para entrevistas de 
trabalho.

Equipe e 
parceiros.  

Dinâmica de 
Grupo; Jogos 
Filmes; 
Teatro; 
Cinema; 
Reuniões 
externas; 
Atividades 
culturais 
diversas; 
Visitas a 
mercados 
para aferir 
preços/custo 
de vida; 
Plano 
orçamentário 
familiar; 
teatro.

Filmes temáticos; 
Textos pertinentes; 
Música; Poesia; 
Recursos 
audiovisuais; 
Revistas temáticas e 
pedagógicas. 

Oficinas temáticas

Conteúdo Programático Profissional Metodologia Técnica e Recursos 
Didáticos

Relações de gênero; Direitos da Mulher; 
Lei Maria da Penha; Sexualidade; Saúde 
Reprodutiva; Educação e cuidado com os 
filhos (as); Trabalho; Educação; Violência 
de Gênero; Projeto de Vida (sonhos, 
possibilidades, limites).

Equipe e 
parceiros. 

Exercícios de 
relaxamento; 
Dinâmica de 
Grupo; 
Exercícios de 
respiração; 
Dança; 
Massagens; 
Leitura. 

Filmes temáticos; 
Textos pertinentes; 
Música; Poesia; 
Recursos 
audiovisuais; 
Recortes.

Oficinas de terapia ocupacional

Conteúdo Programático Profissional Metodologia Técnica e Recursos 
Didáticos

Aulas de culinária; 
Sensibilizar e desenvolver o cuidado 
consigo e com o outro; Realizar aulas 
práticas de cuidados específicos com o 
corpo; 
Realizar troca de experiências nesta 
área.

Equipe e 
parceiros.

Exercícios de 
relaxamento; 
Aulas de 
culinária; 
Dinâmicas de 
Grupo; 
Massagens; 
Manicure; 
Pedicure; 
Cabeleireira.

Filmes temáticos; 
Cozinha, receitas 
Textos pertinentes; 
Música; 
Recursos 
audiovisuais; 
Produtos de Beleza 
(tinta para cabelo, 
cremes hidratantes, 
esmaltes, cremes, 
etc.).
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Trabalho institucional com a equipe

● Reunião de equipe

As reuniões serão semanais, com os integrantes da equipe, para a discussão de 

casos, troca de informações, avaliação das atividades realizadas e planejamento interno.

● Capacitação continuada

A capacitação da equipe será realizada através da participação em cursos, 

seminários, jornadas, congressos e simpósios relacionados à questões da violência contra a 

mulher e assuntos afins.

6.6. Forma de monitoramento e avaliação dos resultados

O monitoramento e avaliação serão feitos a partir dos instrumentais de 

preenchimento obrigatório constantes na Instrução Normativa 03/SMADS/2018, pela 

supervisão técnica do CREAS e SMADS / Proteção Social Especial, pelas assembléias de 

acolhidas, pelas entrevistas individuais, pela caixa de sugestões, pelos indicadores de 

avaliação trimestral, pelo número de saídas qualificadas, pelo número de desligamentos 

para retorno ao agressor e pelo P.I.A.

AÇÕES INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO

Fortalecimento da 
rede de atendimento.

Participação da equipe nas reuniões 
de rede local, para fortalecimento do 
trabalho intersetorial e técnico de 
assistência as mulheres e seus 
filhos. Envio de relatórios quando 
solicitados.

Maior articulação do serviço 
com a rede de atendimento 
e relatórios mensais.

Atendimento 
individual.

Número de pessoas atendidas por 
mês. Atendimento realizado pela 
assistente social.

Registro interno de 
atendimento e de 
encaminhamentos 
efetivados para a rede de 
atendimento.

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 de 
pré-natal.

Planilha mensal e registro 
interno realizado pela equipe 
técnica.

Visita domiciliar. Realização de visitas conforme a Planilha mensal e registro 
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demanda e a análise de 
necessidades; após desabrigamento 
pelo tempo de seis meses, no 
mínimo.

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 gerente, 
assistente social e orientadora 
socioeducativa.

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 autoestima.

Relatório psicossocial dos 
casos atendidos e registro 
interno.

Atividade de oficinas 
de capacitação 
profissional, geração 
de renda e 
socioeducativas.

Realização das oficinas 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 (filhos) das mulheres atendidas no 

Centro de acolhida para mulheres em situação de violência será realizado através de 

atividades socioeducativas, atividades de convívio social, estimulando a participação em 

reuniões e eventos na rede de atendimento local, próximos ao serviço. 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 (filhos), contando com a rede de atendimento local (saúde, educação, rede 

socioassistencial).

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

socioassistencial local e políticas públicas setoriais, no âmbito territorial.
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A assistência integral às mulheres em situação de violência doméstica só será 

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 entre outras políticas públicas da rede local 

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

regiões. A área de abrangência da subprefeitura Casa Verde é atendida pelo transporte 

público que inclui linhas de ônibus regulares e fácil acesso as estações de metrô. A rede 

pública de saúde é considerada suficiente frente ao número de moradores, porém enfrenta 

uma carência de profissionais especializados (médicos especialistas), assim como, toda a 

Cidade de São Paulo.

Nos distritos Casa Verde, Limão e Cachoeirinha 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.

O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 2013 – 2015, em seu capitulo 4 – 

ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES, 

aponta os objetivos para um adequado trabalho com mulheres em situação de violência. 

Destaca-se, especialmente, o objetivo específico de número IV – Proporcionar às mulheres 

em situação de violência um atendimento humanizado, integral e qualificado nos serviços 

especializados e na rede de atendimento. Assim, torna-se obrigatório o trabalho em rede 

incluindo-se todas as políticas existentes no território da Casa Verde, Limão e Cachoeirinha 

e as não existentes também. 
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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 30h* / 40h 1 assistente social ou 1 psicólogo
Orientadora socioeducativa 40 h 3
Agente Operacional 40 h 3
Cozinheira 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.

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;

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 

Responsável 
pela gerência 
dos serviços de 
Proteção Social 
Especial.
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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.

Técnico /
Nível Superior 
em Serviço 
Social

30h Colaboração 
mútua;

Agilidade e 
adaptação;

Iniciativa;

Boa 
comunicação 
oral e escrita;

Compreensão 
interpessoal e 
empatia;

Trabalho em 
equipe.

Realizar triagem; 
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; acompanhar as reuniões 
da rede socioassistencial, visando 
o desenvolvimento da mulher e 
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.

Orientador 
Socioeducativ
o / 
Nível Médio

40 h Curiosidade e 
imaginação; 

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 as oficinas de artesanato 
e socioeducativas; estimular as 
usuárias a participarem de 
atividades culturais e momentos de 
integração; participar 
semanalmente das reuniões de 

Exerce 
atividades de 
orientação 
social e 
educativa junto 
aos usuários, 
de acordo com 
a programação 
e orientação 
técnica 
estabelecida.
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equipe; participar dos momentos 
de formação da AFM;

Agente 
Operacional / 
Alfabetizado

40h Organização;

Planejamento;

Compreensão 
interpessoal e 
empatia; 

Trabalho em 
equipe. 

Realizar limpeza do imóvel; auxiliar 
no preparo das refeições; 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 
de formação da AFM.

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

Cozinheira 40h Organização;

Planejamento;

Compreensão 
interpessoal e 
empatia; 

Trabalho em 
equipe. 

Preparar refeições segundo 
cardápio estabelecido, 
acondicionar devidamente 
os alimentos, acondicionar 
sobras em recipientes com 
tampa sobre refrigeração, 
controlar o uso dos 
alimentos, evitar 
desperdício, verificar 
deterioração de alimentos, 
auxiliar na limpeza da 
cozinha, utensílios e linha 
branca, (geladeira, fogão, 
microondas, forninho), 
descongelar geladeiras e 
afins, verificar data de 
validade de alimentos, 
fazer lista de compras, 
controlar estoque,   
controlar e organizar de 
forma geral a cozinha e 
despensa, zelar pela 
conservação dos bens 
patrimoniais, participar de 
cursos e palestras de 
reaproveitamento de 
alimentos e diversidade de 
pratos  básicos, participar 
dos momentos de 
formação da Associação 
Fala Mulher.

Executa 
serviços de 
higienização, 
limpeza, 
arrumação e 
manutenção da 
cozinha e 
despensa de 
alimentos; 
Preparação das  
refeições; zela 
pel o espaço 
físico do 
serviço, quando 
for o caso.
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6.9.2. Especificar a distribuição dos profissionais para a operacionalização e gestão do serviço para a garantia dos resultados e metas propostas

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

08h30- 09h30 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã

09h30 – 11h00

Preparação do 
almoço/ Limpeza 

dos quartos e 
lavagem dos 

banheiros

Preparação do 
almoço/ Limpeza dos 

quartos e lavagem 
dos banheiros

Preparação do 
almoço/ 

Limpeza dos 
quartos e 

lavagem dos 
banheiros

Preparação do 
almoço/ 

Limpeza dos 
quartos e 

lavagem dos 
banheiros

Preparação do 
almoço/ 

Limpeza dos 
quartos e 

lavagem dos 
banheiros

Preparação do 
almoço/ 

Limpeza dos 
quartos e 

lavagem dos 
banheiros

Preparação do 
almoço/ Limpeza dos 

quartos e lavagem 
dos banheiros

12h00 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço

13h30 – 14h30 Descanso no 
quarto

Descanso no quarto Descanso no 
quarto

Descanso no 
quarto

Descanso no 
quarto

Descanso no 
quarto

Descanso no quarto

15h00 Lanche da tarde Lanche da
Tarde

Lanche da tarde Lanche da tarde Lanche da tarde Lanche da tarde Lanche da
Tarde

15h30
Reunião de 

equipe
(apenas 

funcionários)

Oficinas 
desenvolvidas pelas 

educadoras

Oficinas 
desenvolvidas 

pelas 
educadoras

Filme
Reflexão

Reunião de 
Convivência

Oficina de
Beleza

Passeio em 
parques...
Sempre 

acompanhada com 
educador

16h30 Banho Banho Banho Banho Banho Banho Banho
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19h00 Organizar Jantar Organizar Jantar Organizar 
Jantar

Organizar 
Jantar

Organizar 
Jantar

Organizar Jantar Organizar Jantar

19h00
Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar

22h30 Dormir Dormir Dormir Dormir Dormir Dormir Dormir
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6.9.3 Especificar a utilização das horas técnicas, quando for o caso (não se aplica)

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$ 51.506,73

7.1.2. Valor anual

R$ 618.080,76

7.1.3. Valor total da parceria

R$37.084.845,60

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 CASA MARIA ROSA

TIPOLOGIA
CENTRO DE ACOLHIDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE 

VIOLÊNCIA
EDITAL 431/SMADS/2018

Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO  6024.2018/0008136-4
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 R$45.741,74

VALOR DE IPTU                   R$ 354,09  
VALOR DE ALUGUEL  R$ 5.410,90

TOTAL DO REPASSE MENSAL  R$51.506,73
 

CONTRAPARTIDAS
TIPO VALOR

Valor de Contrapartida em BENS R$21.687,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS  
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS R$264,99 

 
DESPESAS

 
 MROSC  

ITENS DE DESPESAS (LDO) CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO TOTAL
Remuneração de pessoa e Encargos 
Relacionados 33.043,89 597,01 33.640,90
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) 11.500,93 954,00 12.454,93

VALOR MENSAL 44.544,82 1.551,01 46.095,83
Aluguel de imóvel 5.410,90 0,00 5.410,90

TOTAL MENSAL DE DESPESA 49.955,72 1.551,01 51.506,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 

Previsão das Despesas por Custos
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CODIGO DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA VALOR ESTIMADO
     

RE RECURSOS HUMANOS R$ 20.721,07
RE ENCARGOS R$ 7.853,29
RE FUNDO RESERVA R$ 4.469,53
OD ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS  R$ 4.046,84
OD MATERIAIS PARA O TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E DE LAZER R$ 300,00
OD TRANSPORTE DE USUÁRIO  R$ 200,00
OD IPTU   R$ 354,09
OD CONCESSIONÁRIAS   R$ 3.000,00
OD OUTRAS DESPESAS R$ 3.600,00
AL ALUGUEL R$ 5.410,90

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 R$ 954,00
RE RATEIO R$ 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 R$ 5.397,93
Técnico - Assistente Social /ou Psicologo 08 ÀS 14 HRS 30H R$ 2.982,49
Orientador Socioeducativo 07 ÀS 19 HRS 40H R$ 1.763,11
Orientador Socioeducativo 07 ÀS 19 HRS 40H R$ 1.763,11
Orientador Socioeducativo 07 ÀS 19 HRS 40H R$ 1.763,11
Agente Operacional 19 ÀS 07 HRS 40H R$ 1.845,51
Agente Operacional 19 ÀS 07 HRS 40H R$ 1.845,51
Agente Operacional 19 ÀS 07 HRS 40H R$ 1.845,51
Cozinheira 08 ÀS 17 HRS 40H R$ 1.514,79

QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES R$ 20.721,07
 

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

 
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ALÍQUOTA VALOR PROVISIONADO
20.721,07 21,57% R$ 4.469,53

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

 
CONTRAPARTIDAS

TIPO DESCRIÇÃO VALOR
B BENS MATERIAIS R$ 21.687,00
 F ALUGUEL R$   264,99 
   
   
   

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

Data: 17/05/2019

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:

 

7.2. Descrição das despesas que serão rateadas (utilizar os itens 7.3.1. a 7.3.6 

para cada despesa rateada).
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7.2.1. Tipo de despesa (custo direto ou indireto): indireto

7.2.2. Descrição da despesa: funcionário da Associação Fala Mulher, cargo 

de Encarregada Administrativa, carga horária de 40hs semanais

7.2.3. 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

7.2.4. Valor total da despesa: R$ 4.776,08

7.2.5. Valor do rateio por unidade: R$ 597,01

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

Descrição Cargo

Função Nível 
Escolaridade 

Atribuições 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, 

Dominar as 
rotinas típicas 
do 
departamento 
pessoal, 
organização, 
conhecimentos 
pacote Office e 
internet, 
capacidade 
estratégica, 
responsável, 
pró-atividade.
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cuida do fluxo de caixa, contas a 
pagar e receber e organização de 
documentos em geral e auxilio 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$ 25.000,00 (vinte 

e 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 ACOLHIDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE 

VIOLÊNCIA
NOME FANTASIA CASA MARIA ROSA
EDITAL 431/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO 6024.2018/0008136-4
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 sem fio peça 1 120,00 120,00
Aparelho telefone peça 3 19,00 57,00
Porta mantimentos peça 5 70,00 70,00
Lixeira grande peça 4 35,00 140,00
Baldes peça 2 7,00 14,00
Bandeja peça 4 18,00 72,00
Processador peça 1 180,00 180,00
Cadeiras Anatomica peça 8 13,00 104,00
Caixa Organizadora de brinquedos peça 5 42,00 210,00
Calculadora peça 2 25,00 50,00
Campainha peça 1 28,00 28,00
Caneca aluminio grande peça 1 38,00 38,00
Cavaletes de Montar Mesa peça 2 45,00 90,00
Computador peça 2 700,00 1.400,00
Copos de Vidros peça 15 3,99 45,85
DVD Gradiente peça 1 120,00 120,00
Escorredor de Louças peça 1 60,00 60,00
Escorredor de Macarrão peça 1 23,00 23,00
Espelho peça 1 30,00 30,00
Estante de Aço 5 peça 3 600,00 1.800,00
Estante de Madeira 5 prateleiras peça 2 80,00 160,00
Estante de aço 2 prateleiras peça 2 450,00 900,00
Estabiliazdor peça 2 62,00 124,00
Extintor de Agua peça 3 96,00 288,00
Extintor de pó peça 3 87,00 261,00
Filtro de Barro peça 2 115,00 230,00
Fogão Industrial peça 1 750,00 750,00
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Forma de Bolo retangular peça 3 50,00 150,00
Frigideira peça 1 43,00 43,00
Garrafa térmica peça 2 45,00 90,00
Geladeira peça 1 1.200,00 1.200,00
Grampeador peça 3 13,00 39,00
Impressora peça 1 450,00 450,00
Lampadas Fluorescentes peça 15 24,00 360,00
Lixeiras peça 7 11,00 77,00
Maquinas de Costura peça 1 249,00 249,00

Materiais diversos para oficinas peça 20 700,00 700,00
Brinquedos Diversos peça 60 300,00 300,00
Microondas peça 2 420,00 840,00
Pá de Lixo peça 2 9,99 19,98
Panela de Pressão peça 2 89,00 178,00
Panelas Grandes peça 8 70,00 560,00
Panos de Prato peça 3 2,50 7,50
Panelas Medias peça 5 60,00 300,00
Porta Canetas peça 3 6,00 18,00
Porta esponja e detergente com rodinho de pia peça 1 12,00 12,00
Porta Guardanapos peça 2 8,00 16,00
Portas Linhas peça 1 18,00 18,,0
Porta Papel Higiênico Crochê peça 1 36,00 36,00
ventilador Portatil peça 1 110,00 110,00
Vidros para Bolachas peça 3 12,00 36,00
Pratos de Vidros peça 15 6,50 97,50
Puf Grande peça 2 100,00 200,00
Quadro Branco peça 3 42,00 126,00
Quadro Mural Cortiça peça 1 37,00 37,00
Radio AM FM peça 1 130,00 130,00
Relogio de Parede peça 2 17,00 34,00
Rodo peça 2 11,00 22,00
Roteador peça 1 105,00 105,00
Sofá 2 Lugares peça 2 400,00 800,00
Sofá 3 Lugares peça 2 800,00 800,00
Tábua de Passar peça 2 65,00 130,00
Talheres (garfo, faca e colheres) peça varias peças 70,00 70,00
Tampa de vaso sanitario peça 4 14,00 56,00
Pratos de Plásticos peça 25 3,50 87,50
Canecas de Plásticos peça 15 1,50 22,50
Tigelas Plásticas peça 10 5,00 50,00
TV Tubo peça 2 600,00 1.200,00
Vassouras peça 4 6,80 27,20
Colchões de Solteiro peça 16 180,00 2.880,00
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Colchões de berço peça 2 150,00 300,00
Camêra de Segurança peça 6 200,00 1.200,00
Mesinha TV peça 1 150,00 150,00

TOTAL 345 R$ 10.856,00
R$ 

21.687,00
 

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  
ALUGUEL 264,99 MENSAL  

    
TOTAL 264,99   

Data: 17/05/2019  

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$ 25.000,00

10.1.2. Contrapartidas em bens (indicar o mês): R$ 21.687,00 (dezembro)

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

10.1.4. Contrapartidas em recursos financeiros (indicar o mês): R$ 264,99

10.2. Parcelas mensais

PARCELAS VALOR DO 
REPASSE

CONTRAPARTIDAS 
EM RECURSOS 
FINANCEIROS

CONTRAPARTIDAS 
EM BENS

CONTRAPARTIDAS EM 
SERVIÇOS

1ª 51.506,73 264,99 21.687,00
2ª 51.506,73 264,99 21.687,00
3ª 51.506,73 264,99 21.687,00
4ª 51.506,73 264,99 21.687,00
5ª 51.506,73 264,99 21.687,00
6ª 51.506,73 264,99 21.687,00
7ª 51.506,73 264,99 21.687,00
8ª 51.506,73 264,99 21.687,00
9ª 51.506,73 264,99 21.687,00

10ª 51.506,73 264,99 21.687,00
11ª 51.506,73 264,99 21.687,00
12ª 51.506,73 264,99 21.687,00

TOTAL 618.080,76 3.179,88 xxxxxxxxx
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

São Paulo, 17 de maio de 2019.
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__________________________________________

Edwiges Lúcia Horváth
Presidente

Associação Fala Mulher


