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EDITAL nº: 168/SMADS/2014
PROCESSO SEI nº 2014-0.261.114-1

1 – DADOS DO SERVIÇO (De acordo com o edital publicado)

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: Butantã 

1.6. Área de abrangência do serviço (em distrito(s)): Butantã, Morumbi, Vila Sonia, 

Raposo Tavares, Rio Pequeno

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. E-mail: falamulher@falamulher.org.br; sue.mailloux@falamulher.org.br, 

cdcn.bt@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
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3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA 

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 geral acolher as mulheres em situação de violência doméstica, 

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 pela rede socioassistencial como exemplo CRAS, e CREAS, Rede 

Intersetorial como exemplo Saúde, Educação, Sistema de Garantia de Direitos e 

procura espontânea.

 O funcionamento do serviço será de segunda a sexta-feira das 09 às 18hs, 

totalizando nove horas diárias. O serviço é localizado na Avenida Ministro Laudo 

Ferreira de Camargo, 320 – Jardim Peri Peri, local de fácil acesso para automóveis 

particulares e transporte público, atendendo as regiões do Butantã, Morumbi, 

Raposo Tavares, Rio Pequeno e Vila Sônia. Para melhor elucidar a localização das 
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regiões que o CDCM irá atuar, apresentamos através do mapa as áreas de abrangência: 

Figura 1 Fonte: IBGE Censo 2010 | www.ibge.gov.br

Também é importante destacar para que haja entendimento sobre o objeto 

apresentado a quantificação da população desta região do Butantã, conforme tabela 

abaixo:

Distritos População
  
Butantã 54.196
Morumbi 46.957
Raposo Tavares 100.164
Rio Pequeno 118.459
Vila Sônia 108.441
  
Total 428.217
Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br

3.1 APRESENTAÇÃO

A Associação Fala Mulher (AFM), CNPJ: 06.256.776/0001-53, situada na Rua 

Álvaro Nunes, n° 184 – Campo Belo, município de São Paulo constitui-se como 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos de caráter socioassistencial, 
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regendo-se por seu Estatuto Social e Regimento Interno, tem como missão participar 

da construção de novos paradigmas para a atuação da mulher na sociedade, 

influenciando, a partir de uma visão multidisciplinar, na elaboração de políticas 

públicas para a promoção dos direitos da pessoa humana independentemente de 

gênero e atuando diretamente na defesa e garantia dos direitos das mulheres em 

situação de risco, seja decorrente da vulnerabilidade social ou da violência 

doméstica e sexual, auxiliando-as no rompimento do ciclo de violência.

Recentemente, a Associação Fala Mulher vem trabalhando também em 

serviços onde há todas as formas de violação de direitos, dentro das políticas 

públicas da rede de proteção especial.

O Centro de Defesa e Convivência da Mulher está previsto na Lei Maria da 

Penha que completou 11 anos no dia 07 de agosto de 2017, sendo 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 

agressor obtém ou tenta obter gratificação) e patrimonial (qualquer ato destrutivo ou 

de omissão que afeta o bem estar e a sobrevivência da pessoa).
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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 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. 



7

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

As metas a serem atingidas serão baseadas no parágrafo 4º, do artigo 15 da 

Portaria 55/SMADS/2017, são eles:

4.1. Indicadores qualitativos

4.1.1. Dimensão Organização e Funcionamento – Espaço Físico:

 ambiente organizado e acolhedor (garantir um ambiente organizado e 

acolhedor, diariamente, através da manutenção, limpeza, mobiliário e 

decoração adequados à tipologia do serviço);

 acessibilidade (garantir espaço de atendimento e convívio social com 

acessibilidade aprovados pelo setor de engenharia da SMADS. O serviço está 

adaptado para este fim);

 espaço físico (garantir o espaço adequado para funcionamento do 

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

banheiros; sala para atividades socioeducativas, sala gerência, cozinha e 

lavanderia);

 manutenção (garantir espaço físico em condições satisfatórias, 

realizando manutenção sempre que necessário);

 alimentação (oferecer alimentação de acordo com a permanência das 

usuárias no serviço, seguindo o Esquema Alimentar definido pela Portaria 

45/SMADS/2015, conforme segue:
o Lanche:

* 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
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 comunicação visual e social (divulgação do serviço, através da 

disponibilização em período integral de placa externa do Centro de Defesa e 

Convivência da Mulher e parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social, exposição no portal da PMSP do funcionamento e 

contato do serviço, veiculação do CDCM no website da Associação Fala 

Mulher e demais redes sociais. Além da divulgação do serviço, através de 

material gráfico, apresentação do trabalho realizado pelo CDCM em 

ambientes coletivos de garantia de direitos (fóruns, discussões de caso, etc.) 

e explanação sobre a atuação para os munícipes de maneira contínua).

4.1.2. Dimensão Organização e Funcionamento – Gestão dos Recursos 

Financeiros:

 acompanhamento das propostas de flexibilização (flexibilizar valores o 

minimamente possível, evitando-se ultrapassar o limite de 25%, e indiferente 

da porcentagem, comunicar ao Gestor da Parceria mensalmente);

 compatibilidade dos elementos de despesa e quantidades (manter 

quantidade de materiais compatíveis com a realização das atividades, e de 

acordo com o previsto dentro dos elementos de despesas vigente. Apresentar 

demonstrativo de custeio que reflete a realidade do serviço, e quando 

observada a necessidade de reajuste de algum elemento, informar ao gestor 

da parceria, através de novo instrumental atualizado);

 justificativa de gastos imprevistos ou fora do padrão (realizar 

justificativas dos gastos imprevistos que ocorrerem mensalmente e comunicar 

ao Gestor da Parceria, garantindo para tanto o valor em espécie de R$ 

500,00);

 grau de organização das informações administrativas e financeiras 

(sistematizar as informações administrativas e financeiras, alimentando 

mensalmente os instrumentais oficiais disponibilizados pela Gestão da 

Parceria e previstos no Termo de Colaboração para ciência do Gestor da 

Parceria).
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4.1.3. Dimensão Organização e Funcionamento – Gestão Administrativa:

 quadro de profissionais (garantir o quadro de recursos humanos em 

sua integralidade e dentro das exigências contidas na Portaria 

46/SMADS/2010 e demais normas vigentes, de modo a realizar processo 

seletivo conforme precisão, bem como avaliação de desempenho dos 

profissionais anualmente);

 participação em ações formativas (participar de eventos de formação e 

discussão de temas de interesse, para a execução do trabalho no CDCM 

quando ofertados por SMADS/ESPASO ou outras entidades, avaliando a 

aplicabilidade do conteúdo adquirido nas intervenções do CDCM, e apontadas 

no item Trabalho com Profissionais do Serviço do Relatório de Atividades); 

 abrangência da supervisão in loco (requisitar supervisão e interagir 

com a coordenação e equipe técnica do CREAS, buscando orientações e 

direcionamentos, sempre que necessário, para esclarecimento de demandas. 

Além de discutir casos acompanhados; participar dos momentos de 

supervisões coletivas no CREAS, mensalmente, e SAS, bimestralmente);

 horário de funcionamento (assegurar o funcionamento do serviço de 

segunda à sexta das 09h às 18h, distribuindo a carga horária da equipe 

dentro deste período, de modo a garantir a disponibilização de atendimento 

no horário anteriormente citado); 

 posturas dos profissionais (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); 

 fluxos de informação dos usuários (abastecer banco de dados com 

informações das atendidas, abrir prontuário para as usuárias, conforme 

demanda, realizando registro das intervenções, manter planilha de apoio para 

coleta de dados, para o Controle Mensal de Dados de Execução (DEMES), 

realizar discussões de casos entre equipe técnica, quinzenalmente, a respeito 
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das usuárias em acompanhamento. Para tanto, será mantido o calendário de 

planejamento mensal); 

 estímulo à participação em espaços de controle social ou defesa de 

direitos (planejar e divulgar eventos para a participação da equipe e usuárias, 

como fóruns de discussão disponíveis no território, mensalmente, sendo 

mensurada através de Relatório de Atividades).

4.1.4. Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-

Operativa – Trabalho com Usuários:

 grau de participação na construção das normas de convivência 

(garantir a participação ativa da usuária no funcionamento do serviço, 

construindo constantemente com as atendidas as normas de convivência, 

aferindo tal participação por meio de caixa de sugestão);

 atualização de registro dos usuários (garantir registros atualizados, 

documentando, prontamente, as ações executadas dos casos atendidos em 

prontuário, que serão verificados pela gerência); 

 socialização das informações (garantir aos usuários acesso às 

informações, divulgando e estimulando, continuamente, as usuárias a 

participarem dos coletivos de direitos e espaços de reflexão, analisando em 

conjunto com a equipe outras possibilidades de informações pertinentes ao 

caso; transmitir as informações do funcionamento do serviço ao Gestor da 

Parceria, através das supervisões); 

 discussão de casos (compartilhar casos, participando, convidando e 

realizando discussões de casos com a rede de serviços das políticas públicas 

do território de abrangência do Butantã, conforme demanda apresentada, 

demonstrando tal participação em Relatório de Atividades); 

 estratégias para inclusão/atualização dos usuários no CadÚnico e 

outros programas de transferência de renda (garantir informação a respeito do 

CadÚnico, identificando, permanentemente, no acesso à usuária a 

necessidade de atualização ou cadastro e encaminhando para o CRAS de 

referência);
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 mapeamento das relações de vínculos afetivos (identificar, 

frequentemente, por meio das ações ofertadas – visita domiciliar, atendimento 

psicossocial, orientação jurídica, discussões com os serviços – a rede de 

apoio e suporte familiar/comunitário que a atendida possui e a qualidade 

dessas relações, por meio do preenchimento da DEMES, prontuários e 

relatório psicossocial); 

 participação dos usuários nos projetos de revitalização (sugerir às 

usuárias a participação nas ações do território, indicando as atividades de 

revitalização que possa ocorrer no CDCM ou demais serviços da região e 

estimular a participação, como forma de protagonismo social); 

 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); 

 aquisições dos usuários por atividade desenvolvida (assegurar acesso 

ao conhecimento de direitos e políticas públicas em cada ação, orientando e 

refletindo com as atendidas se as violações de direitos enfrentadas foram 

superadas ou reduzidas após intervenções/encaminhamentos da equipe 

técnica com a usuária, mensurados através da devolutiva das usuárias);

 atividades externas (realizar ações no território, através de atividades 

externas, mensais, com os usuários de diversos serviços e equipamentos das 

áreas da saúde, assistência social e educação. Os quais visarão a promoção 

de conhecimento da garantia de direitos, violência doméstica contra a mulher, 

empoderamento feminino, questões de gênero, etc. A execução será 

mensurada por meio do preenchimento da DEMES e Relatório de Atividades);

 canais de comunicação e sugestão de usuários (viabilizar às usuárias 

canais de comunicação para com a equipe, em período integral, através de 

caixa de avaliação e sugestão em ambiente de fácil acesso (recepção). Além 

da disponibilidade da gerência em acolher/escutar a avaliação acerca do 

atendimento recebido, ressaltando que a devolutiva é por meio do próprio 

instrumental);
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 intensidade das intervenções dos profissionais na mediação de 

conflitos (propor encaminhamento para núcleos de mediação e outros órgãos 

competentes, quando necessário, e acompanhar, através de contato com a 

própria usuária, a alteração da situação familiar); 

 mecanismos para avaliação das atividades (viabilizar canais de 

comunicação, possibilitando a participação na pesquisa de satisfação ao final 

de atividades, sendo demonstrado, através de tabulação das informações 

obtidas); 

 articulação entre atividades e espaços para difusão das produções dos 

usuários (propiciar à usuária conhecimento da rede local, encaminhando e 

indicando espaços em que seus conhecimentos e habilidades possam ser 

difundidos. Como forma de controle de participação, solicitar retorno da 

própria usuária); 

 estímulo à participação dos usuários durante as atividades 

(proporcionar a participação das usuárias nas atividades, estimulando o 

empoderamento feminino e autonomia); 

 laicidade e respeito à diversidade religiosa nas atividades 

desenvolvidas (garantir, permanentemente, espaço laico, oferecendo 

atividades independente de crença religiosa, e assegurar que tais atividades 

serão realizadas em ambientes laicos, sem vinculação à conteúdos e/ou 

entidades religiosas, respeitando sua integridade, conforme instituído no 

Código de Ética de cada categoria profissional);

4.1.5. Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão 

Técnico-Operativa – Trabalho com Famílias:

 mapeamento das relações de vínculos afetivos (identificar por meio das 

ações ofertadas – visita domiciliar, atendimento psicossocial, orientação 

jurídica, discussões com os serviços – a rede de apoio e suporte familiar que 

a atendida possui, a existência de família extensa ou ampliada e a qualidade 

dessas relações, por meio do preenchimento da DEMES, prontuários e 

relatório psicossocial); 
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 participação dos familiares nos projetos de revitalização (sugerir às 

famílias a participação nas ações do território, indicando para os familiares as 

ações de revitalização que possa ocorrer no CDCM ou demais serviços da 

região e estimular a participação, como forma de protagonismo social); 

 participação dos familiares no planejamento das atividades (garantir a 

participação ativa da família nas atividades, quando possível, além de 

posterior avaliação das intervenções realizadas, bem como do envolvimento 

da família, a partir da demanda apresentada, por meio da avaliação do PIA); 

 aquisições dos familiares por atividades desenvolvidas (assegurar 

acesso ao conhecimento de direitos e políticas públicas em cada ação, 

orientando e refletindo com as famílias, se as violações de direitos 

enfrentadas foram superadas ou reduzidas, após 

intervenções/encaminhamentos da equipe técnica); 

 habilidades de sociabilização e convívio (realizar constante trabalho 

socioeducativo com as famílias das usuárias, com o objetivo de potencializar 

o protagonismo dos familiares nas intervenções realizadas); 

 canais de comunicação e sugestão de usuários (viabilizar às famílias 

canais de comunicação para com a equipe, em período integral, através de 

caixa de avaliação e sugestão em ambiente de fácil acesso (recepção). Além 

da disponibilidade da gerência em acolher/escutar a avaliação acerca do 

atendimento recebido, ressaltando que a devolutiva é por meio do próprio 

instrumental);

 intensidade das intervenções dos profissionais na mediação de 

conflitos (proporcionar às famílias das usuárias, quando possível, um espaço 

para o diálogo; propor encaminhamento para núcleos de mediação e outros 

órgãos competentes, acompanhando, através de contato com o próprio grupo 

familiar sua evolução); 

 mecanismos para avaliação das atividades (viabilizar canais de 

comunicação, possibilitando a participação na pesquisa de satisfação ao final 

das atividades, sendo demonstrado, através de tabulação das informações 

obtidas); 
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 visitas domiciliares (realizar visitas domiciliares, em casos pontuais, de 

acordo com avaliação da equipe técnica do CDCM. As visitas serão 

realizadas em parceria com o CREAS ou unidades de saúde da rede local, 

com o objetivo de coleta de dados, observação da dinâmica familiar e 

orientação à usuária sobre políticas públicas disponíveis para mulheres em 

situação de violência doméstica); 

 serviços de referência e contra-referência (realizar articulação com os 

serviços da rede socioassistencial e demais políticas públicas, sempre que 

necessário, operando a referência – contra-referência, através de contatos 

telefônicos, discussões de caso, encaminhamentos formais, atendimentos e 

visitas compartilhadas); 

 articulação entre atividades e espaços para difusão das produções das 

famílias (propiciar à usuária/família conhecimento da rede local, 

encaminhando e indicando espaços em que seus conhecimentos e 

habilidades possam ser difundidos. Como forma de controle de participação, 

solicitar retorno da própria usuária/família); 

 estímulo à participação das famílias durante as atividades 

(proporcionar a participação das famílias nas atividades, estimulando o 

empoderamento e autonomia, através do planejamento e divulgação das 

ações);

4.1.6. Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão 

Técnico-Operativa – Trabalho com Território:

 participação nas atividades do território (divulgação de eventos e 

atividades da rede socioassistencial, saúde, educação e das demais políticas 

públicas e assegurar a presença da equipe técnica em tais eventos e 

atividades da rede local de atendimento); 

 mapeamento dos recursos acionados no mês/semestre no território 

(sistematizar as informações dos recursos, apontando os 

serviços/equipamentos acionados no mês/semestre no território para 

articulação no atendimento das demandas apresentadas, apontados no 

Relatório de Atividades e na DEMES); 
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 articulação com outros serviços socioassistenciais, especificando quais 

e os objetivos (realizar articulações com os serviços socioassistenciais, seja 

do território ou não, conforme demanda apresentada. Para tal, serão 

realizados atendimentos compartilhados com a Proteção Social Básica com o 

objetivo de inserção de usuárias/famílias que tenham perfil para inclusão em 

Programas de Transferência de Renda e benefícios eventuais, em serviços de 

convivência e fortalecimento de vínculo, atendimento social às famílias, bem 

como de capacitação produtiva. E  com a Proteção Social Especial, 

articulação se dará com os serviços de acolhimento provisório; de 

atendimento a vítimas de violência; entre outros. Sendo apresentadas no 

Relatório de Atividades e na DEMES);

 articulação para realização de eventos comunitários, passeios ou 

atividades externas com usuários/famílias (realizar articulações com espaços 

de lazer e cultura, como museus, parques, exposições, para o planejamento 

de passeios com as usuárias. Onde, através de visitas monitoradas a 

diferentes espaços culturais e de lazer, as usuárias irão experimentar 

momentos únicos);

 articulação com outros serviços de outras políticas, especificando quais 

e os objetivos (realizar articulações com os serviços de outras políticas 

públicas, quando for identificada que a demanda extrapola as competências 

da Política de Assistência Social, como demandas de habitação, educação e 

saúde, através de compartilhamento de casos, aferidos no Relatório de 

Atividades e DEMES); 

5 – FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS

DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – ESPAÇO FISICO 

Indicadores Cumprimento das metas 
Ambiente Organizado e acolhedor 
Acessibilidade 
Espaço Físico 
Manutenção 

- Realizar levantamento das necessidades de 
melhoria e manutenção no ambiente; 
- Verificar a disposição de lanche, conforme 
Portaria 45/SMADS/2015, para os atendidos 
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Alimentação 
Preservação e guarda de materiais 
Comunicação Visual 
Comunicação Social 

ao menos duas vezes ao dia e repor sempre 
que necessário; 
- Para a divulgação das informações do serviço 
no website e nas redes sociais, a Organização 
tem designado um colaborador para realização 
de manutenção/atualização; 
- Proporcionar acessibilidade para pessoas 
idosas e para pessoas com deficiência, em 
conformidade com a Norma da ABNT, 
garantindo acesso principal adaptado com 
rampas e rota acessível desde a calçada até a 
recepção, além de rota acessível às salas de 
atendimento e espaços de uso coletivo, bem 
como ao banheiro adaptado para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida. 

DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – GESTÃO DOS RECURSOS 
FINANCEIROS 

Indicadores Cumprimento das metas 
Acompanhamento das propostas de 
flexibilização 
Compatibilidade dos elementos de 
despesa e quantidades 
Justificativa de gastos imprevistos e fora 
do padrão 
Grau de organização das informações 
administrativas e financeiras 

- Comprometimento em apresentar os dados 
de recursos financeiros de acordo com a 
realidade da execução do serviço, e caso 
esta se altere por quaisquer motivos será 
apresentado novo Demonstrativo de Custeio 
para avaliação; 
- Executar realização de compras 
mensalmente, ou quando necessário, 
mantendo os comprovantes disponíveis para 
apresentação; 
- Apresentar em papel timbrado da 
Organização justificativa para despesas 
imprevistas; 
- Apresentar mensalmente Relatório Parcial 
de Execução Financeira e demais dados 
pertinentes à execução do serviço para o 
Gestor da Parceria; 
- Para pagamentos em espécie, em caráter 
excepcional e devidamente demonstrado, 
quando houver a impossibilidade de 
pagamento mediante transferência eletrônica, 
comunicar o gestor da parceria referente ao 
valor de R$ 500,00 nos termos do artigo 86 
da Portaria 55/SMADS/2017 e conforme 
disposto no item 7.6 deste Plano de Trabalho. 
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DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Indicadores Cumprimento das metas 
Quadro de profissionais 
Participação em ações formativas 
Abrangência da supervisão in loco 
Horário de Funcionamento 
Postura dos profissionais 
Fluxos de informações dos usuários 
Estimulo a participação em espaços de 
controle social ou defesa de direitos 

- Realizar, sempre que houver necessidade, 
processo seletivo para contratação de 
colaborador para completar a equipe dando 
ciência ao Gestor da Parceria; 
- Requisitar supervisão e orientação sempre 
que necessário ao CREAS, inclusive para 
casos que necessitem acolhimento provisório 
sigiloso; 
- Manter a jornada de trabalho da equipe 
técnica distribuída dentro do horário de 
funcionamento do serviço a fim de garantir o 
atendimento ao público; 
- Abastecer por meio de instrumental próprio o 
registro de ações realizadas, utilizar e/ou 
elaborar outros instrumentais condizentes 
com a execução do serviço; 
- 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; 
- Participação da equipe técnica em fóruns, 
capacitações, seminários, palestras, etc.; 
- Por intermédio da realização de 
intervenções junto ao atendido 
(usuário/família) ser responsável pela 
divulgação e orientação a 
respeito do acesso aos seus direitos, 
possibilitando o indivíduo a participar e se 
envolver nas atividades e na perspectiva de 
sua autonomia respeitando seus desejos. 
Para isso, a equipe técnica participará de 
espaços de atualização/discussão dos fóruns 
disponíveis no território. 

DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TRABALHO COM OS USUÁRIOS 

Indicadores Cumprimento das metas 
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Grau de participação na construção das 
normas de convivência 
Atualização de registros dos usuários 
Socialização das informações 
Discussão de casos 
Estratégias para inclusão/atualização dos 
usuários no CadÚnico e outros programas 
de transferência de renda 
Mapeamento das relações de vínculos 
afetivos 
Participação dos usuários nos projetos de 
revitalização 
Participação dos usuários no planejamento 
das atividades 
Aquisições dos usuários por atividade 
desenvolvida 
Atividades externas 
Canais de comunicação e sugestão dos 
usuários 
Intensidade das intervenções dos 
profissionais na mediação de conflitos 
Mecanismos para avaliação das atividades 
Articulação entre atividades e espaços 
para difusão das produções dos usuários 
Estímulo a participação dos usuários 
durante as atividades 

- Por intermédio da realização de 
intervenções junto ao atendido 
(usuário/família) ser responsável pela 
divulgação e orientação a respeito do acesso 
aos seus direitos, possibilitando o indivíduo a 
participar e se envolver nas atividades e na 
perspectiva de sua autonomia respeitando 
seus desejos. Para isso, a equipe técnica 
participará de espaços de atualização / 
discussão dos fóruns disponíveis no território; 
- Garantir a escuta qualificada e identificar as 
necessidades de encaminhamentos para o 
usuário/família, reconhecendo seus vínculos 
e rede apoio (inclusive comunitários), 
estimulando e deixando o espaço do CDCM 
para o diálogo; 
- Acompanhar a equipe técnica a respeito do 
desenvolvimento dos casos referenciados, 
refletindo em conjunto outras ações a serem 
desenvolvidas pelo próprio serviço e/ou em 
articulação com as demais políticas públicas 
atuante no território; 
- Construir e avaliar as normas de 
convivência entre equipe-atendido; 
- Disponibilizar e atualizar prontuário dos 
atendidos; 
- Identificar e encaminhar usuários para o 
CRAS de referência para inserção / 
atualização no CadÚnico e PTR’s; 
- Realizar estudo psicossocial dos 
usuários/famílias atendidos; 
- Realizar contato permanente com os 
equipamentos do território para 
encaminhamentos pertinentes; 
- Garantir autonomia e protagonismo nos 
acompanhamentos realizados; 
- Manter e estabelecer parceria para 
atividades externas; 
- Disponibilização de caixa de sugestão bem 
como pesquisa de satisfação ao final das 
atividades; 
- Ofertar espaço de acolhida, escuta e 
diálogo com possibilidade de 
encaminhamentos que contemple inclusive 
mediação de conflitos; 
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- Realizar contato permanente com os 
equipamentos do território para 
encaminhamentos pertinentes; 
- laicidade e 
respeito à 
diversidade 
religiosa nas 
atividades 
desenvolvidas 

satisfação ao final 
das atividades; 
- Atuação em 
ambiente laico e 
baseado no código 
de ética da 
categoria 
profissional. 

DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TRABALHO COM FAMÍLIAS 

Indicadores Cumprimento das metas 
Mapeamento das relações de vínculos 
afetivos 
Participação dos familiares nos projetos de 
revitalização 
Participação dos familiares no 
planejamento das atividades 
Aquisições dos familiares por atividade 
desenvolvida 
Habilidades de sociabilização e convívio 
Canais de comunicação e sugestão de 
usuários 
Intensidade das intervenções dos 
profissionais na mediação de conflitos 
Mecanismos para avaliação das atividades 
Visitas domiciliares 
Serviços de referência e contrarreferência 
Articulação entre atividades e espaços 
para difusão das produções dos usuários 
Estímulo à participação dos usuários 
durante as atividades 

- Realizar estudo psicossocial dos 
usuários/famílias atendidos; 
- Por intermédio da realização de 
intervenções junto ao atendido 
(usuário/família) ser responsável pela 
divulgação e orientação a respeito do acesso 
aos seus direitos, possibilitando o indivíduo a 
participar e se envolver nas atividades e na 
perspectiva de sua autonomia respeitando 
seus desejos. Para isso, a equipe técnica 
participará de espaços de atualização / 
discussão dos fóruns disponíveis no território; 
- Considerar os conhecimentos e as 
experiências da família atendida; 
- Garantir a escuta qualificada e identificar as 
necessidades de encaminhamentos para o 
usuário/família, reconhecendo seus vínculos 
e rede apoio (inclusive comunitários), 
estimulando e deixando o espaço do CDCM 
para o diálogo; 
- Acompanhar a equipe técnica a respeito do 
desenvolvimento dos casos referenciados, 
refletindo em conjunto outras ações a serem 
desenvolvidas pelo próprio serviço e/ou em 
articulação com as demais políticas públicas 
atuante no território; 
- Disponibilização de caixa de sugestão bem 
como pesquisa de satisfação ao final das 
atividades; 
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- Ofertar espaço de acolhida, escuta e 
diálogo com possibilidade de 
encaminhamentos que contemple inclusive 
mediação de conflitos; 
- Realização de visitas domiciliares; 
- Realizar compartilhamento de casos com a 
rede. 

DIMENSÃO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TRABALHO COM O TERRITÓRIO 

Indicadores Cumprimento das metas 
Participação nas atividades do território 
Mapeamento dos recursos acionados no 
mês/semestre no território 
Articulação com outros serviços 
socioassistenciais 
Articulação com outros serviços de outras 
políticas 
Articulação para realização de eventos 
comunitários 

- Acompanhar a equipe técnica a respeito do 
desenvolvimento dos casos referenciados, 
refletindo em conjunto outras ações a serem 
desenvolvidas pelo próprio serviço e/ou em 
articulação com as demais políticas públicas 
atuante no território; 
- Participação ativa da equipe técnica em 
eventos do território; 
- Articulação permanente com a rede de 
defesa e garantia de direitos; 
- Indicar aos atendidos eventos comunitários 
que ocorrer no território. 

6 – DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

6.1. Público alvo

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

violência doméstica e familiar.

O ato ou ameaça de violência baseado na diferença de gênero/mulher, pode 

resultar sofrimentos de diversas formas e modalidades. Tais, como: Violência Física: 

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

(agressões físicas, espancamento, surras, matar ou tentar matar com golpes de 

facas, disparos de arma de fogo, afogamento, envenenamento); Violência Sexual: É 

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 agressor obtém ou tenta obter gratificação (estupro, atentado 

violento ao pudor); Violência Psicológica: É toda ação ou omissão que causa ou visa 
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causar dano emocional e diminuição da auto-estima ou que prejudique e perturbe o 

pleno desenvolvimento ou que vise degradar, controlar as ações da pessoa, seus 

comportamentos, crenças e decisões (ameaça, constrangimento ilegal, cárcere 

privado); Violência Patrimonial: É qualquer ato destrutivo ou de omissão que afeta o 

bem-estar e a sobrevivência da pessoa (dano material, abandono material, 

supressão de documentos, subtração de bens pessoais da vítima); Violência Moral: 

É qualquer ato de calúnia, injúria, difamação (xingamentos, insultos, agressões 

verbais).

6.2. Informações das instalações a serem utilizadas:

O serviço já se encontra instalado em imóvel cedido pela SMADS, localizado 

na Avenida Ministro Laudo Ferreira de Camargo, 320, Jd Peri-Peri,  São Paulo/SP. 

O qual dispõe de recursos de acessibilidade, segurança e salubridade, contendo as 

seguintes características:

- Sala da equipe técnica; duas salas de atendimento individual; sala para 

atividades socioeducativas e em grupo; espaço de estar e convívio; recepção; copa; 

banheiro.

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 
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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 Resolução 109, de 11 de novembro de 2009, a assistência social está 

organizada em dois tipos de proteção: a básica e a especial. É dentro da Proteção 

Social Especial na média complexidade 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:

Provisões 
Institucionais, 

Físicas e 
Materiais

Trabalho Social Trabalho 
Socioeducativo

Aquisições dos 
Usuários

Alimentação; 
Sala(s) de 
atendimento 

Recepção e 
Escuta; 
Acolhida e apoio a 

Desenvolvimento 
de atividades 
socioeducativas; 

Ser acolhida e 
referenciada; 
Ter acesso a 
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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.

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 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.

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:
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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 

Butantã,  Sistema de Garantia de Direitos, Rede Intersetorial e procura espontânea. 

A Associação Fala Mulher 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 9hs às 18hs).

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
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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 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 
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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 

em sua individualidade, propiciando condições para a superação da situação de 

violação de direitos. O atendimento em grupo será realizado através da atividade 

“Chá 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 da equipe 

técnica que visa aproximar o técnico responsável do contexto psicossocial do 
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usuário. Nos casos de violência doméstica, as visitas domiciliares acontecerão 

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 da rede intesetorial local de atendimento.

Desenvolvimento Institucional

 Reunião de equipe

As reuniões técnicas acontecerão semanalmente, às segundas-feiras e 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. E uma vez por mês será realizado a reunião geral com a 

participação de toda equipe.

 Reuniões e eventos internos e externos

A equipe técnica e a Gerente do CDCM 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, 

estimulando o fortalecimento em busca da autonomia, além de propiciar atividades 

de lazer, cultura e informação. Para tanto, pensou-se na realização de oficinas de 

convivência, dinâmicas de grupo, almoços de confraternização e visitas monitoradas 

a diferentes espaços culturais e de lazer.

6.6. Forma de monitoramento e avaliação dos resultados
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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.

Encaminhamento na 
área da saúde.

Realização de encaminhamentos 
para unidades básicas de saúde 
segundo a demanda como, por 
exemplo, número de gestantes 
atendidas com acompanhamento 
pré-natal.

Planilha mensal e 
registro interno 
realizado pela equipe 
técnica.

Visita domiciliar. Realização de visitas conforme a 
demanda e a análise de 
necessidades.

Planilha mensal e 
registro interno 
realizado pela equipe 
técnica.

Agilidade no estudo dos 
casos e 
encaminhamentos 
necessários.

Número de entradas e saídas no 
serviço, bem como o retorno à 
família e inserção no mercado de 
trabalho.

Planilha e relatório 
mensal.

Atendimento em grupo. Atendimento realizado pelo 
serviço de psicologia e pela 
educadora.

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.

Atividade de oficinas 
artesanais.

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 

Ata de reunião 
mantida pela 



29

organização. 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).

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 Butantã 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. 

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

referência o quadro de recursos humanos estabelecido na Portaria de tipificação dos 

serviços editada pela SMADS, quanto a profissionais e suas quantidades:
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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.

6.9.1. Especificar no quadro de recursos humanos a formação de cada 

profissional, bem como, a carga horária, habilidades, atribuições e competências:

Função / 
Nível de 

escolaridad
e

Carga 
horári

a

Habilidades Atribuições Competência
s

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 

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 

Responsável 
pela gerência 
dos serviços 
de Proteção 
Social 
Especial.
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de liderança; 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.

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.

Conhecimento 
Técnico

Realizar triagem; 
encaminhamentos à rede 
socioassistencial, de saúde e 
educação; visita domiciliar; 
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; 
desenvolver ações de 
prevenção no combate à 

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.
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violência contra a mulher e 
divulgação do serviço.

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.

Conhecimento 
Técnico

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 / 
Nível 
Superior em 
Direito

20h Persuasão; 

Colaboração 
mútua; 

Agilidade e 
adaptação; 

Iniciativa;

Boa 
comunicação 
oral e escrita;

Orientar e encaminhar 
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 

Exerce 
funções 
técnicas junto 
aos usuários, 
suas famílias, 
comunidade e 
junto às 
organizações 
e órgãos 
públicos de 
acordo com a 
programação 
estabelecida e 
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Compreensão 
interpessoal e 
empatia; 

Trabalho em 
equipe;

Conhecimento 
Técnico

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.

com as 
necessidades 
pessoais e 
sociais dos 
usuários.

Orientador 
Socioeducati
vo / 
Nível Médio

40h 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 
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 
equipe. 

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 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.
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Auxiliar 
Administrativ
o / 
Nível médio 
com 
conheciment
o 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 
desenvolvimen
to do serviço, 
sob orientação 
do gerente.
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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-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

09hs00min Acolhimento, 
atendimento 
Psicológico e 
Jurídico

Acolhimento, 
atendimento 
Psicológico

Acolhimento, 
atendimento 
Psicológico e 
Jurídico

Acolhimento e 
atendimento 
Psicológico

Acolhimento e 
atendimento 
Psicológico

09hs30min Acolhimento, 
atendimento 
Psicológico e 
Jurídico

Acolhimento e 
atendimento 
Psicológico

Acolhimento, 
atendimento 
Psicológico e 
Jurídico

Acolhimento e 
atendimento 
Psicológico

Acolhimento e 
atendimento 
Psicológico

10hs00min Acolhimento, 
atendimento 
Psicológico, 
Jurídico e

Acolhimento e 
atendimento 
Psicológico

Acolhimento, 
atendimento 
Psicológico e 
Jurídico.

Acolhimento, 
atendimento 
Psicológico, 
Jurídico e

Acolhimento e 
atendimento 
Psicológico

Oficina de 
Macramê

Almoço de 
encerramento do 
mês (mensal: 
das 10:30hs às 
14:30hs) – 
somente o 
acolhimento é 
mantido no 
horário de 
referida 

Oficina de Costura
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atividade.
12hs00min Encerramento da 

Oficina de 
Macramê e Lanche 
. Almoço da equipe. 
Acolhimento, 
atendimento Social 
e Psicológico

Almoço da 
equipe e 
acolhimento, 
atendimento 
Social e 
Psicológico

Almoço da 
equipe e 
acolhimento, 
atendimento 
Social e 
Psicológico

Encerramento da 
Oficina de Costura 
e Lanche. Almoço 
da equipe e 
acolhimento, 
atendimento Social 
e Psicológico

Almoço da equipe 
e acolhimento, 
atendimento 
Social e 
Psicológico

13hs00min Almoço da equipe e 
atendimento Social 
e Jurídico.

Almoço da 
equipe e 
atendimento 
Social.

Almoço da 
equipe e 
atendimento 
Social e Jurídico.

Almoço da equipe, 
atendimento Social 
e

Almoço da equipe 
e atendimento 
Social.

Oficina de Costura

14hs00min Acolhimento, 
atendimento Social 
, Psicológico e 
Jurídico. 

Acolhimento, 
atendimento 
Social e 
Psicológico.

Acolhimento 
atendimento 
Social, 
Psicológico e 
Jurídico. 

Acolhimento 
atendimento Social, 
Psicológico e 
Jurídico. 

Acolhimento, 
atendimento 
Social e 
Psicológico. Cine 
Pipoca (mensal, 
das 14hs às 17hs) 
– somente o 

Oficina de 
encadernação/pape

Grupo 
Psicossocial 

Acolhimento é 
mantido no 
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laria (quinzenal, das 
14hs às 16hs) e 
Grupo 
Socioeducativo 
(quinzenal, das 
14hs às 16hs) – 
somente o 
acolhimento é 
mantido no 
horário de 
referidas 
atividades

horário de referida 
atividade

15hs00min Acolhimento 
atendimento Social, 
Psicológico e 
Jurídico.

Acolhimento, 
atendimento 
Social e 
Psicológico.

Acolhimento, 
atendimento 
social, 
Psicológico e 
Jurídico

Encerramento da 
Oficina de Costura 
e Lanche. 
Acolhimento, 
atendimento Social, 
Psicológico e 
Jurídico.

Acolhimento, 
atendimento 
Social e 
Psicológico.

16hs00min Acolhimento 
atendimento Social, 
Psicológico e 
Jurídico.

Acolhimento, 
atendimento 
Social e 
Psicológico.

Acolhimento, 
atendimento 
Social, 
Psicológico e 
Jurídico.

Acolhimento 
atendimento social, 
psicológico e 
Jurídico.

Acolhimento, 
atendimento 
Social e 
Psicológico.
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16hs30min Encerramento da 
Oficina de 
encadernação/pape
laria e Lanche. 
Acolhimento 
atendimento Social, 
Psicológico e 
Jurídico

Acolhimento, 
atendimento 
Social e 
Psicológico.

Acolhimento 
atendimento 
Social, 
Psicológico e 
Jurídico.

Acolhimento 
atendimento Social, 
Psicológico e 
Jurídico.

Acolhimento, 
atendimento 
Social e 
Psicológico.

17hs00min Acolhimento, 
atendimento Social 
e Psicológico.

Acolhimento, 
atendimento 
Psicológico e 
Social.

Acolhimento, 
atendimento 
Psicológico.

Acolhimento, 
atendimento Social 
e Psicológico.

Acolhimento, 
atendimento 
social e 
Psicológico.

17hs30min Registro de dados Registro de 
dados

Registro de 
dados

Registro de dados Registro de dados

18hs00min Fechamento do 
serviço.

Fechamento do 
serviço.

Fechamento do 
serviço.

Fechamento do 
serviço.

Fechamento do 
serviço.
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7 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA

7.1. Descrição de receitas expressa pelo valor da parceria (de acordo com a Planilha 

Referencial de Custo dos Serviços elaborada pela SMADS)? 

Valor Mensal Valor Anual Valor Total da Parceria

R$ 34.890,73

Sem isenção de cota 

patronal do INSS

R$ 457.994,40 R$ 767.596,06

Observações: 

1. especificar se o valor mensal é com ou sem isenção de cota patronal ou outro 

tipo de isenção tributária.

2. o valor anual da parceria é o resultado do valor mensal multiplicado por 12.

3. o valor total da parceria é o resultado do valor mensal multiplicado pelo total 

de 22 meses de vigência.

7.2. Descrição de despesas dos custos diretos e indiretos (o valor total da parceria 

deve ser de acordo com a Planilha Referencial de Custo dos Serviços elaborada 

pela SMADS)
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PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD
 

SAS BUTANTÃ
NOME DA OSC ASSOCIAÇÃO FALA MULHER

NOME FANTASIA CDCM BUTANTÃ
TIPOLOGIA CENTRO DE DEFESA E CONVIVÊNCIA DA MULHER

EDITAL 168/SMADS/2014
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO 2014-0.261.114-1
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO 181/SMADS/2014

 
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 0,00
VALOR DE ALUGUEL 0,00

TOTAL DO REPASSE MENSAL 34.890,73
 

CONTRAPARTIDAS
TIPO VALOR

Valor de Contrapartida em BENS 12.245
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS 0
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS 0

 
DESPESAS

 
 MROSC  

ITENS DE DESPESAS (LDO) CUSTO DIRETO
CUSTO 

INDIRETO TOTAL
Remuneração de pessoa e Encargos 
Relacionados 30.575,88 0,00 30.575,88
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) 3.360,85 954,00 4.314,85

VALOR MENSAL 33.936,73 954,00 34.890,73
Aluguel de imóvel 0,00 0,00 0,00

TOTAL MENSAL DE DESPESA 33.936,73 954,00 34.890,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 

Previsão das Despesas por Custos
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CODIGO DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA VALOR ESTIMADO
RE RECURSOS HUMANOS 16.919,77
RE ENCARGOS TRABALHISTAS 6412,6
RE FUNDO PROVISIONADO 3649,59
RE HORAS OFICINAS 3593,92
OD CONCESSIONÁRIA   150
OD HOSPEDAGEM EMERGENCIAL  300
OD ALIMENTAÇÃO   1565,85
OD TRANSPORTE DE USUÁRIA E DA EQUIPE  300
OD MANUTENÇÃO E REPARO DOS BENS PERMANENTES 100
OD MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE  100
OD MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA  100
OD AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  75
OD MANUTENÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL  50
OD MATERIAL PARA TRABALHO SÓCIO EDUCATIVO E PEDAGÓGICO 620

     
     
     
     
     
     

    TOTAL 33936,73
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 SERVIÇO DE CONTABILIDADE 954

   
   
   

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 DIURNO 40 5250,91
TÉCNICO - ASSISTENTE SOCIAL DIURNO 30 2901,26
TÉCNICO - PSICÓLOGO DIURNO 40 2901,26
TÉCNICO - ADVOGADO DIURNO 20 1450,63
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ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO DIURNO 40 1667,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO 40 1588,13
AGENTE OPERACIONAL DIURNO 40 1160,02
HORAS OFICINAS  44 3593,92

QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES 20513,69
 

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

  
  

 
CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado

VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ALÍQUOTA
VALOR 

PROVISIONADO
FUNDO PROVISIONADO  3649,59

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

 
CONTRAPARTIDAS

TIPO DESCRIÇÃO VALOR
   
   
   
   
   

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

Data: 15/10/2018

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:

Suzanne Marie Mailloux
Nº do RNE: V163164Y  Nº do CPF: 220.502.278-41

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

Descrição da 
Despesa

SAS 
envolvida

s

Serviços 
envolvido

s

Valor rateado Memória de 
Cálculo do 

rateio

CONTADOR Butantã

Pinheiros

Frequesia do Ó

Casa Verde

Ipiranga

Vila Maria

CDCM - BT

NPJ-BT

NPJ-FÓ

CDCM-CV

CAEM-CV

CDCM -IP

NPJ-PI

NPJ- VM

R$954,00 R$5.350,32

INFORMATICA Butantã

Casa Verde

Ipiranga

CDCM - BT

CDCM-CV

CAEM-CV

CDCM -IP

R$520,00 R$1.710,00

IMPOSTO

PIS

Butantã

Pinheiros

Frequesia do Ó

Casa Verde

Ipiranga

Vila Maria

CDCM - BT

NPJ-BT

NPJ-FÓ

CDCM-CV

CAEM-CV

CDCM -IP

NPJ-PI

NPJ- VM

R$197,80 R$1.610,05

IMPOSTO - INSS Butantã

Pinheiros

Frequesia do Ó

Casa Verde

Ipiranga

Vila Maria

CDCM - BT

NPJ-BT

NPJ-FÓ

CDCM-CV

CAEM-CV

CDCM -IP

NPJ-PI

NPJ- VM

R$6.622,41 R$56.314,38

IMPOSTO - FGTS Butantã

Pinheiros

Frequesia do Ó

Casa Verde

Ipiranga

Vila Maria

CDCM - BT

NPJ-BT

NPJ-FÓ

CDCM-CV

CAEM-CV

CDCM -IP

NPJ-PI

NPJ- VM

R$1.437,11 R$11.945,75

RECURSOS 

HUMANOS

Butantã

Pinheiros

Frequesia do Ó

Casa Verde

Ipiranga

Vila Maria

CDCM - BT

NPJ-BT

NPJ-FÓ

CDCM-CV

CAEM-CV

CDCM -IP

NPJ-PI

NPJ- VM

R$16.919,77 R$124.290,54

OFICINEIRA Butantã

Casa Verde

Ipiranga

CDCM – BT

CDCM-CV

CDCM -IP

R$1.353,24 R$4.059,72

OFICINEIRA Butantã

Casa Verde

Ipiranga

CDCM – BT

CDCM-CV

CDCM -IP

R$1.353,24 R$4.059,72
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7.4. Descrição de aplicação da verba de implantação (de acordo com o Plano de 

Trabalho apresentado)

7.4.1. Valor solicitado: R$ ____________________________

7.4.2. Descrição das despesas:

Descrição da Despesa Valor unitário Valor Total

TOTAL

Não se aplica.

7.5. Previsão de valor mensal para pagamentos de despesas por impossibilidade de 

pagamento por operações bancárias eletrônicas:

7.5.1. ( X ) em espécie no valor máximo mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais)

7.5.2. (   ) em cheques nos termos do § 4º do artigo 63 da Portaria 55/SMADS/2017.

Valor para pagamento de custos de transporte para serviços administrativos, exames 

médicos e despesas emergenciais.

7.7     Aquisição de bens permanentes mediante consulta de 3 orçamentos.

 1 Arquivo de 4 gavetas

 1 Bebedouro elétrico quente e frio

 4 cadeiras com encosto

 1 projetor

 1 Impressora multifuncional

 1 porta sanfonada para o banheiro

8-Contrapartidas

8.1. Contrapartidas em Bens:

DEMOSTRATIVO DE CONTRAPARTIDAS
SAS BUTANTÃ

TIPOLOGIA
CENTRO DE DEFESA E CONVIVÊNCIA DA 
MULHER

NOME FANTASIA CDCM BUTANTÃ
EDITAL  
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO 168/SMADS/2014
Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 2014-0.261.114-1
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Nº TERMO DE COLABORAÇÃO 181/SMADS/2014
 
Contrapartida de Bens

Data Descrição de cada item
Unidade de 
Medida Quantidade

Valor 
Unitário Valor Total

28/2/18 MESA DE ESCRITÓRIO 1.20 X 1,20 2 150,00 300,00

28/2/18 NOTEBOOK POSITIVO
INTEL 
CELERON 1 1.200,00 1.200,00

28/2/18 NOTEBOOK DELL INTEL 3 4 300,00 1.200,00
28/2/18 COMPUTADOR HP AMD 1 300,00 300,00

28/2/18 IMPRESSORA EPSON COLORIDA
TANK DE 
TINTA 1 700,00 700,00

28/2/18
PANELA ELETRICA DE ARROZ 
BRITANICA 6 LTS 1 50,00 50,00

28/2/18
PANELA ELETRICA DE ARROZ 
OSTER 4 LTS 1 80,00 80,00

28/2/18 PANELA DE PRESSÃO ELETROLUX 6LTS 1 350,00 350,00
28/2/18 CHALEIRA ELETRICA 1.5 LTS 1 50,00 50,00
28/2/18 FORNO ELETRICO FISCHER 40 LTS 1 400,00 400,00
28/2/18 GELADERIA ELETROLUX 240LTS 1 250,00 250,00
28/2/18 POLTRONA 90X60X50 2 50,00 100,00
28/2/18 SOFA CAMA 1.80X80 1 100,00 100,00
28/2/18 SOFAS 2.20X80X70 2 50,00 100,00

28/2/18
CADEIRAS DE ESCRITÓRIO COM 
RODAS 90X60X40 4 250,00 1.000,00

28/2/18 GAVETEIROS 55X46X46 2 100,00 200,00
28/2/18 GAVETEIRO 60X42X50 1 20,00 20,00
28/2/18 ESTANTE DE VIME 1.20X30X40 1 80,00 80,00
28/2/18 ESCRIVANINHA 1.20X90V70 1 80,00 80,00
28/2/18 GAVETEIRO DE PLASTICO 26X36X53 4 30,00 120,00
28/2/18 GAVETEIRO DE PLASTICO 46X40X32 1 30,00 30,00
28/2/18 ESTANTE DE PLASTICO 41X80X87 3 100,00 300,00
28/2/18 MESAS REDONDAS 90X75 4 60,00 240,00
28/2/18 APARELHOS DE TELEFONE INTELBRAS 3 60,00 180,00
28/2/18 PABX INTELBRAS 1 500,00 500,00
28/2/18 MAQUINAS DE COSTURA SINGER 2 250,00 500,00
28/2/18 CADEIRAS DE PLASTICO  20 30,00 600,00
28/2/18 MESA LATERAL 40X65X55 1 150,00 150,00
28/2/18 ESTANTE DE PLASTICO 58X24X98 1 70,00 70,00
28/2/18 NICHOS BRANCOS 39X36X30 3 25,00 75,00

28/2/18
CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM 
RODAS 100X63X53 1 300,00 300,00

28/2/18 CAIXAS DE SOM 20X15X15 4 50,00 200,00
28/2/18 SOM COM SUBWOOFER 30X25X25 1 100,00 100,00
28/2/18 RELEITURA DO ROMERO BRITO 100X87 1 150,00 150,00
28/2/18 PERFURADORAS LASSANE 36X40X18 2 300,00 600,00

28/2/18
FECHADORA DE DUPLO ANEL 
LASSANE 36X30X12 1 250,00 250,00
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28/2/18 GUILHOTINA DE PAPEL LASSANE 36 CM 1 100,00 100,00
28/2/18 BANCADA COM RODAS 160X70X65 1 400,00 400,00
28/2/18 BANCADA FIXA 205X95 2 150,00 300,00
28/2/18 VENTILADOR  MALLORY 50CM 1 120,00 120,00
28/2/18 VENTILADOR VENTISOL 60CM 2 200,00 400,00
      
TOTAL   R$12.245,00

8.2. Contrapartidas em serviços

Descrição de cada item Unidade 
de 

medida

Quantidad
e

Valor 
unitário

Valor total

TOTAL

8.3. Contrapartidas em recursos financeiros: (informar valor, periodicidade)

9 – QUADRO DE DESEMBOLSO
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R$ 12.245,00

1ª R$ 34.890,73

2ª R$ 34.890,73

3ª R$ 34.890,73

4ª R$ 34.890,73

5ª R$ 34.890,73
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6ª R$ 34.890,73

7ª R$ 34.890,73

8ª R$ 34.890,73

9ª R$ 34.890,73

10ª R$ 34.890,73

11ª R$ 34.890,73

12ª R$ 34.890,73

TOTA
L

R$ 418.688,76

Obs.: Este quadro demonstra os valores das parcelas referentes ao período entre o mês de 

início de vigência da parceira e o término do exercício civil. A partir do exercício civil 

seguinte, serão 12 parcelas de igual valor até o penúltimo exercício. No último exercício, o 

número de parcelas corresponderá ao período entre o primeiro mês do exercício e o mês de 

término de vigência da parceria.

10 – INDICADORES DE AVALIAÇÃO 
Os indicadores de avaliação e as metas previstas deverão estar no mínimo de acordo com o 

preceituado no parágrafo 4º, do artigo 15 da Portaria 55/SMADS/2017.

I – São considerados indicadores qualitativos para cada dimensão a seguir: 1. Dimensão 

Organização e Funcionamento – Espaço Físico: Indicadores: ambiente organizado e 

acolhedor; acessibilidade; espaço físico; manutenção; alimentação; preservação e guarda 

dos materiais; comunicação visual; e social. 2. Dimensão Organização e Funcionamento – 

Gestão dos Recursos Financeiros: Indicadores: acompanhamento das propostas de 

flexibilização; compatibilidade dos elementos de despesa e quantidades, justificativa de 

gastos imprevistos ou fora do padrão, grau de organização das informações administrativas 

e financeiras. 3. Dimensão Organização e Funcionamento – Gestão Administrativa: 

Indicadores: quadro de profissionais; participação em ações formativas; abrangência da 

supervisão in loco, horário de funcionamento; posturas dos profissionais; fluxos de 

informação dos usuários; estimula à participação em espaços de controle social ou defesa 

de direitos; 4. Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-

Operativa – Trabalho com Usuários: Indicadores: grau de participação na construção das 

normas de convivência; atualização de registro dos usuários; socialização das informações; 

discussão de casos; estratégias para inclusão/atualização dos usuários no CadÚnico e 

outros programas de transferência de renda; mapeamento das relações de vínculos afetivos; 
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participação dos usuários nos projetos de revitalização; participação dos usuários no 

planejamento das atividades; aquisições dos usuários por atividade desenvolvida; atividades 

externas; canais de comunicação e sugestão de usuários; intensidade das intervenções dos 

profissionais na mediação de conflitos; mecanismos para avaliação das atividades; 

articulação entre atividades e espaços para difusão das produções dos usuários; estimulo à 

participação dos usuários durante as atividades, laicidade e respeito à diversidade religiosa 

nas atividades desenvolvidas; 5. Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – 

Dimensão Técnico-Operativa – Trabalho com Família: Indicadores: mapeamento das 

relações de vínculos afetivos; participação dos familiares nos projetos de revitalização; 

participação dos familiares no planejamento das atividades; aquisições dos familiares por 

atividade desenvolvida; habilidades de sociabilização e convívio; canais de comunicação e 

sugestão de usuários; intensidade das intervenções dos profissionais na mediação de 

conflitos; mecanismos para avaliação das atividades; visitas domiciliares; serviços de 

referência e contrarreferencia; articulação entre atividades e espaços para difusão das 

produções dos usuários; estimulo à participação dos usuários durante as atividades; 6. 

Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – Dimensão Técnico-Operativa – 

Trabalho com Território; Indicadores: participação nas atividades do território; Mapeamento 

dos recursos acionados no mês/semestre no territó- rio; Articulação com outros serviços 

socioassistenciais, especificando quais e os objetivos; Articulação com outros serviços de 

outras políticas, especificando quais e os objetivos; Articulação para realização de eventos 

comunitários, passeios ou atividades externas com usuários/famílias; II – Será considerado 

como meta a ser atingida o alcance da pontuação final a partir do parâmetro 

SATISFATÓRIO COM RESSALVA, considerando os seguintes parâmetros: 

1. INSATISFATÓRIO: de 0 a 116 pontos; 2. SATISFATÓRIO COM RESSALVA: de 117 a 

233 pontos; 3. SATISFATÓRIO: de 234 a 349 pontos. III – Para cada dimensão citada no 

inciso I deste parágrafo, serão considerados os seguintes parâmetros para aferição do 

atingimento da meta: 1. Dimensão Organização e Funcionamento – Espaço Físico: a) de 0 a 

4 pontos é INSATISFATÓRIO; b) de 5 a 9 pontos é SAFISTATÓRIO COM RESSALVA; c) 

de 10 a 16 pontos é SATISFATÓRIO. 2. Dimensão Organização e Funcionamento – Gestão 

dos Recursos Financeiros: a) de 0 a 1 pontos é INSATISFATÓRIO; b) de 2 a 4 pontos é 

SAFISTATÓRIO COM RESSALVA; c) de 5 a 7 pontos é SATISFATÓRIO. 3. Dimensão 

Organização e Funcionamento – Gestão Administrativa: a) de 0 a 14 pontos é 

INSATISFATÓRIO; b) de 15 a 28 pontos é SAFISTATÓRIO COM RESSALVA; c) de 29 a 42 

pontos é SATISFATÓRIO. 4. Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – 
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Dimensão Técnico-Operativa – Trabalho com Usuários: a) de 0 a 48 pontos é 

INSATISFATÓRIO; b) de 49 a 95 pontos é SAFISTATÓRIO COM RESSALVA; c) de 96 a 

142 pontos é SATISFATÓRIO. 5. Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – 

Dimensão Técnico-Operativa – Trabalho com Família: a) de 0 a 36 pontos é 

INSATISFATÓRIO; b) de 37 a 72 pontos é SAFISTATÓRIO COM RESSALVA; c) de 73 a 

108 pontos é SATISFATÓRIO. 6. Dimensão Acompanhamento de Plano de Trabalho – 

Dimensão Técnico-Operativa – Trabalho com Território; a) de 0 a 10 pontos é 

INSATISFATÓRIO; b) de 11 a 21 pontos é SAFISTATÓRIO COM RESSALVA; c) de 22 a 34 

pontos é SATISFATÓRIO.

Data: _____/_____/______

________________________________________

EDWIGES LÚCIA HORVÁTH

PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO FALA MULHER

                                                                                                                                                                            


