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MISSÃO

Atuar na defesa e garantia dos direitos humanos através de ações socioassistenciais.

VISÃO

Ser referência nacional no combate à violação de direitos, através da qualidade e excelência 

dos serviços prestados, dando oportunidade de empoderamento aos indivíduos.

VALORES
Responsabilidade, transparência, igualdade, respeito, não violência, autonomia, parceria, 

fraternidade e perseverança.
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01. DADOS DO SERVIÇO

Organização: ASSOCIAÇÃO FALA MULHER (AFM)

CNPJ: 06.256.776/0001-53

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

Nome fantasia: NPJ Vila Maria

Termo de Convênio: 122/SMADS/2018

Vigência: 14/07/2018 a 13/07/2023

Endereço: Rua Soldado José Antonio Moreira, 546, Vila Maria - São Paulo – SP.

Tel.: (11) 2201-5807                   CEP. 02143-060

E-mail: npj.vila.maria@falamulher.org.br

Distritos: Vila Maria, Vila Guilherme e Vila Medeiros                                      

Subprefeitura: Vila Maria/Vila Guilherme

Número de vagas conveniadas: 120         

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

2. NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICO, SOCIAL E APOIO PSICOLÓGICO

O NPJ é referenciado ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social – 

CREAS Vila Maria/Vila Guilherme, com a finalidade de assegurar atendimento especializado 

para apoio, orientação e acompanhamento a famílias, com um ou mais de seus membros, 

em situação de violência ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações 

direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos 

familiares, comunitários e sociais, fortalecendo a função protetiva das famílias, diante de um 

conjunto de condições que as vulnerabilizam.

Esse serviço é vinculado ao CREAS Vila Maria/Vila Guilherme e mantém relação 

direta com a equipe técnica deste Centro, que deverá operar a referência e a 

contrarreferência com a rede de serviços socioassistenciais da proteção social básica e 
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especial e com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos 

Tutelares, outras Organizações de Defesa de Direitos e demais políticas públicas, no intuito 

de estruturar uma rede efetiva de proteção social. 

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

responsável pelo acompanhamento da prestação do serviço, assegurando em suas 

atribuições: a realização de reuniões mensais de coordenação técnica de monitoramento e 

avaliação com as executoras do serviço; o acesso aos relatórios, prontuários e Planos 

Individuais de Atendimento dos casos atendidos; a proposição de estudos de casos em 

conjunto com a executora, principalmente, aqueles com maior dificuldade de adesão à 

proposta de trabalho; a articulação com Sistema de Garantia de Direitos; a inclusão no 

Cadastro Único; a articulação com o CRAS para inserção na rede socioassistencial da 

Proteção Social Básica quando for o caso; a inserção na rede socioassistencial de Proteção 

Social Especial e nos programas de transferência de renda, quando for o caso, e o 

acompanhamento às visitas domiciliares, quando necessário.

O serviço é destinado a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e 

familiar (violência física, psicológica, sexual e negligência); crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil e em situação de rua; adolescentes que estejam em serviço de 

Medida Socioeducativa em Meio Aberto; crianças e adolescentes em descumprimento de 

condicionalidades do PETI; famílias e indivíduos com seus direitos violados com vínculos 

familiares e comunitários rompidos ou não. Os usuários acessam o serviço através de 

encaminhamento do CRAS, CREAS, Poder Judiciário, Conselhos Tutelares, serviços da 

rede socioassistencial e de saúde, demais serviços públicos e instituições de ensino, 

demanda espontânea. 

O NPJ tem por objetivo: promover proteção a crianças, adolescentes, idosos, 

indivíduos e suas famílias, quando da ocorrência de situação de risco pessoal e social, 

especialmente aqueles relacionados à violência sob suas diversas formas, maus tratos, 
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abandono, discriminações sociais e restrições à plena autonomia e exercício das 

capacidades. Além de objetivos específicos como: identificar, monitorar e reduzir a 

ocorrência de riscos, seu agravamento ou sua reincidência; ofertar o atendimento 

psicossocial em rede, com os serviços socioassistenciais, políticas intersetoriais, agentes 

institucionais e demais atores do Sistema de Garantia de Direitos; promover a acolhida e 

ações direcionadas a crianças, adolescentes, idosos e famílias, assegurando o 

envolvimento afetivo no processo de reorganização, na perspectiva de potencializar sua 

capacidade de proteção; ofertar orientação especializada e jurídico-social; realizar e 

acompanhar a efetividade dos encaminhamentos necessários; promover ações articuladas 

intersetoriais nos territórios que concentram maior incidência de situações de risco ou 

violação de direitos.

O Núcleo de proteção jurídico, social e apoio psicológico, durante o ano de 2019, 

oferecerá atendimento multidisciplinar envolvendo diferentes áreas do conhecimento, 

procurando ampliar a visão sob uma demanda específica, tratando cada caso em suas 

diversas especificidades e considerando alguns procedimentos padrões. Os casos passarão 

por triagem, discussões de equipe, e por vezes, reuniões com outros serviços da rede, que 

tenham alguma vinculação com o caso. O serviço também participará de encontros e fóruns 

nas regiões de abrangência da unidade, envolvendo equipamentos das áreas da saúde, 

educação e assistência social. Estes encontros terão como objetivo, a aproximação dos 

profissionais da rede de atendimento local, para conhecimento do trabalho desenvolvido 

pela equipe, e facilitar discussões e encaminhamentos dos casos que são acompanhados. 

Em julho de 2019 a Associação Fala Mulher comemorará sete anos à frente da 

administração do Núcleo de Proteção Jurídico, Social e Apoio Psicológico – Vila Maria/Vila 

Guilherme, oferecendo sua experiência, conhecimento e atendimento de excelência para 

indivíduos e famílias. Através deste documento compartilhamos com todos – parceiros, 

colaboradores, e voluntários – as atividades a serem desenvolvidas durante o ano de 2019.
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3. METODOLOGIA

O NPJ Vila Maria oferece as seguintes linhas de atuação, sendo que, os 

atendimentos psicossociais e as orientações jurídicas ocorrerão diariamente, durante o 

horário de funcionamento do serviço (segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas).

3.1. Acolhimento

O acolhimento é atribuição da equipe técnica, sendo traduzido pelo momento em que 

o (a) usuário (a) chega ao serviço. Através da escuta qualificada e postura ética adotadas 

pelo profissional, os (as) usuários (as) poderão ter acesso ao atendimento humanizado, em 

um ambiente reservado e tranquilo. É através desta escuta que será avaliada quais as 

primeiras providências a serem tomadas e encaminhamentos a serem efetuados, 

resguardando a confidencialidade e sigilo das informações.

3.2. Serviço Social

O Serviço Social trabalha de forma multidisciplinar atendendo as demandas trazidas 

pelos (as) usuários (as). Inicialmente será realizada uma entrevista social/triagem, momento 

no qual o usuário (a) será ouvido (a) em suas necessidades. A triagem possibilita verificar a 

condição socioeconômica, documentação e a necessidade de se fazer um boletim de 

ocorrência e exame de corpo de delito, contato familiar (quando houver) e, caso seja 

necessário, encaminhamento para Centros de Acolhida e ILPI (Instituição de Longa 

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

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

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

encaminhamentos para saúde, cursos de capacitação profissional, reflexão socioeducativa 

em torno do planejamento familiar, orientação, elaboração de relatórios, ofícios, entre 
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outros. O Serviço também acompanhará a construção do banco de dados dos (as) usuários 

(as), o qual é organizado em prontuários individuais onde está contida ficha de triagem, 

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

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

ofícios referentes a encaminhamentos externos. É atribuição do profissional desta área 

estabelecer contato e manter cadastro completo e atualizado de todos os recursos 

socioassistenciais disponíveis na rede, a fim de que possa levar ao alcance dos (as) 

usuários (as) o conhecimento e acesso a todos os serviços de que venha a precisar, 

garantindo-lhe o direito de informação e formação para o exercício da cidadania. Além disso, 

também haverá a participação nas reuniões de equipe e planejamento.

3.3. Jurídico

O serviço jurídico atua na área de orientação jurídica e capacitação dos (as) usuários 

(as) acerca de seus direitos, em regra, não atua diretamente na atividade jurídica 

contenciosa. O atendimento jurídico tem, sobretudo, o objetivo de escutar a queixa 

relacionada à violência doméstica e violação de direitos trazida pelos (as) usuários (as) e 

verificar se existem questões de cunho jurídico, além de auxiliá-los, a partir do saber 

técnico-jurídico, a construir a sua demanda. Desse modo, os atendimentos são centrados, 

em especial, em orientações sobre a lei 11.340/2006 - Lei Maria da Penha e legislações 

Especializadas: Estatuto do idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Penal, 

Código Civil, etc. Sobretudo, orientações acerca da área da Família: Divórcio, Dissolução da 

Sociedade de Fato, da União Estável, Partilha de bens, Guarda e Alimentos. É de 

responsabilidade do (a) técnico (a) advogado (a) a confecção de relatórios, 

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

Delegacias Especializadas para registro de Boletim de Ocorrência, entre outros, além da 

participação nas reuniões de equipe e planejamento.



10

3.4. Psicologia

O serviço de psicologia é baseado no Código de Ética do Conselho Federal de 

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

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

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

de forma multidisciplinar, oferecendo acolhida, atendimento psicossocial, entrevista, visita 

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

através de relatório técnico, prontuários, participação em reuniões de equipe e 

planejamento.

3.5. Visita domiciliar

A visita domiciliar é um instrumento técnico-metodológico que visa aproximar o 

técnico responsável do contexto social do usuário. É uma forma de atenção com o objetivo 

de favorecer maior compreensão a respeito da família, de sua dinâmica, valores, 

potencialidades e demandas, orientações, encaminhamentos, assim como de 

estabelecimento de vínculos fortalecedores do processo de acompanhamento. Este é um 

momento mais concreto que pode estimular a família para a busca e construção conjunta de 

meios para romper com o quadro de violação. Quando da sua execução, foi pautada no 

respeito à privacidade da família, tendo seu foco previamente definido, sendo utilizada 

sempre que houver a compreensão de sua necessidade. 

3.6. Desenvolvimento Pessoal

 Atividades Socioeducativas
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As atividades socioeducativas são realizadas com o objetivo de promover o convívio, 

a troca de experiências, a discussão sobre direitos humanos, cidadania, violência. Para 

tanto, serão realizadas reuniões e palestras.

3.7. Desenvolvimento Institucional

 Reunião de equipe

As reuniões acontecem 

mensalmente ou quando solicitada pelo gerente do serviço, com duração de duas horas, 

contando com a presença da equipe multidisciplinar, para a discussão de casos, troca de 

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

planejamento interno mensal.

 Reuniões e eventos internos e externos

A equipe multidisciplinar e o gerente participam de eventos, reuniões, fóruns e visitas 

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

serviços socioassistencial e conhecer o trabalho de outras organizações.

 Divulgação dos serviços e articulação com a rede de atendimento local

A Equipe Técnica (assistentes sociais, psicólogas (os) e advogada (o)) e a (o) 

Gerente, periodicamente, realizam articulação com os diversos serviços da rede 

socioassistencial, de saúde e educação, com o intuito de divulgar e informar a atuação do 

serviço, estabelecer parcerias, trabalhar com a prevenção contra a violência doméstica e 

violação de direitos.

 Capacitação continuada
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A capacitação da equipe é realizada através da participação em seminários, 

palestras, congressos e simpósios relacionados às questões da violência doméstica, familiar 

e violação de direitos. Além disso, é realizada também supervisão técnica do CREAS Vila 

Maria/Vila Guilherme, ocorrendo mensalmente, e/ou quando necessário, com o objetivo de 

acompanhar o trabalho desenvolvido no NPJ Vila Maria, discussão de casos e manutenção 

adequada do funcionamento do serviço.

4. RECURSOS HUMANOS

A história de sucesso da Associação Fala Mulher está embasada no rigor e 

excelência dos serviços prestados, valendo-se de profissionais qualificados e treinados para 

o exercício da defesa e garantia de direitos. Para a execução do serviço Núcleo de Proteção 

Jurídico, Social e Apoio Psicológico, a Associação Fala Mulher conta com um quadro 

específico de colaboradores, segue abaixo os cargos:

Gerente de Serviço I – responsável pela gerência dos serviços de Proteção Social 

Especial.

Assistente Social, Advogado (a) e Psicólogo (a) – exercem 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.

Auxiliar administrativo – executa serviços da área administrativa e de apoio ao 

desenvolvimento do serviço, sob orientação do gerente.

RECURSOS HUMANOS

QUANT. FUNÇÃO CARGA HORÁRIA

 01 Gerente de serviço I 40h

 03 Técnico (a) – Assistente Social 30h

 03 Técnico (a) – Psicólogo (a) 40h

 01 Técnico (a) – Advogado (a) 20h
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 01 Auxiliar Administrativo (a) 40h
(*) O profissional de Serviço Social passa a ter a carga horária semanal de 30 horas em cumprimento às 

disposições contidas na Lei Federal nº 12.317/2010

5. DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

AÇÕES INDICADORES
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO

Fortalecimento da 

rede de atendimento.

Participação da equipe em 

reuniões dos serviços da 

rede e envio de relatórios 

quando solicitados.

Maior articulação do serviço 

com a rede e relatórios 

mensais.

Atendimento 

individual.

Número de pessoas 

atendidas por mês. 

Atendimento realizado pela 

assistente social, 

psicólogo(a) e advogada 

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 Planilha mensal e registro 
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conforme a demanda e a 

análise de necessidades; 

após desabrigamento.

interno realizado pela equipe 

técnica.

Agilidade no estudo 

dos casos e 

encaminhamentos 

necessários.

Número de entradas e saídas 

no serviço, bem como o 

retorno à família e inserção 

no mercado de trabalho.

Planilha e relatório mensal.

Atendimento em 

grupo.

Atendimento realizado pelo 

gerente, assistente social e 

psicólogo(a).

Registro interno e relatório de 

avaliação.

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 referente o 

PETI.

Realização de visitas e/ou 

atendimentos com os (as) 

usuários(as).

Relatório mensal.
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6. DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES / AÇÕES E O CRONOGRAMA

O NPJ VM funcionará de segunda a sexta-feira das 08 às 18 horas (dez horas diárias 

em dias úteis). 

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

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

totalizando 40 horas/semanais. Já os atendimentos sociais acontecerão de segunda a 

sexta-feira em horários alternados das 08h às 14h e/ou das 12h às 18h, totalizando 

30horas/semanais e os atendimentos jurídicos acontecerão de segundas-feiras e quartas-

feiras das 8h às 17h e, quinzenalmente, às sextas-feiras das 8h às 17h, totalizando 20 

horas/semanais. 
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7.PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS DO SERVIÇO

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD
 

SAS  MG  
NOME DA OSC ASSOCIAÇÃO FALA MULHER

NOME FANTASIA NPJ VILA MARIA
TIPOLOGIA NPJ

EDITAL 122/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO 6024.2018/0000931-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO 356/SMADS/2018

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

 
RECEITAS

 
VALOR MENSAL DE REPASSE R$ 42.396,28

VALOR DE IPTU              R$ 0,00  
VALOR DE ALUGUEL R$ 0,00

TOTAL DO REPASSE MENSAL R$ 42.396,28
 

CONTRAPARTIDAS
TIPO VALOR

Valor de Contrapartida em BENS R$ 850,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS  
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS  

 
DESPESAS

 
 MROSC  

ITENS DE DESPESAS (LDO) CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO TOTAL
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados R$ 41.131,60 R$ 0,00 R$ 41.131,60
Outras Despesas (incluir valor mensal de IPTU) R$ 864,68 R$ 400,00 R$ 1.264,68
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VALOR MENSAL R$ 41.996,28 R$ 400,00 R$ 42.396,28
Aluguel de imóvel R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL MENSAL DE DESPESA R$ 41.996,28 R$ 400,00 R$ 42.396,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 

Previsão das Despesas por Custos
 

CU
ST

O
S 

DI
RE

TO
S CODIGO DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA VALOR ESTIMADO

RE Recursos Humanos R$ 25.792,71
RE Encargos Sociais R$ 15.338,89
OD Alimentação R$ 230,00
OD Material de Escritório e Expediente  R$ 534,68
OD Material Pedagógico R$ 100,00

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 R$ 400,00

   
   
   

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  40 Horas R$ 5.190,32
Técnico Psicólogo  40 Horas R$ 2.901,26
Técnico Psicólogo  40 Horas R$ 2.901,26
Técnico Psicólogo  40 Horas R$ 2.901,26
Técnico Assistente Social  30 Horas R$ 2.901,26
Técnico Assistente Social  30 Horas R$ 2.901,26
Técnico Assistente Social  30 Horas R$ 2.901,26
Técnico Advogado   20 Horas R$ 1.562,23
Auxiliar Administrativo  40 Horas R$ 1.632,62

QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES 9
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CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;
DESCRIÇÃO VALOR

FGTS 8% R$ 2.063,41
                         PIS 1%   R$ 257,92
                 INSS 26,8%   R$ 6.912,44

Vale Transporte 2,1% R$ 541,64
 

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

R$ 25.792,71 21,57% R$ 5.563,48
Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.

 
CONTRAPARTIDAS

TIPO DESCRIÇÃO VALOR
B Notebook PositivoMaster N401 R$ 850,00
   
   
   
   

Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira
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8.PLANEJAMENTO DO NPJ VM

1- As (os) técnicas (os) farão atendimentos espontâneos e agendados.

2-  Visitas domiciliares acontecerão de segunda a sexta-feira no período da manhã e 

tarde, sempre por duas (dois) técnicas (os). 

3- Estudo de Caso Interno acontecerá com frequência de 1 a 2 vezes ao mês, sempre 

às segundas- feiras, no horário das 12h às 13h o que possibilitará a participação das 

(os) Técnicas (os) Assistentes Sociais, Psicólogas (os) e da (o) Técnica (o) 

Advogada (o).

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

órgãos, poderá ter representante da Equipe Técnica mediante averiguação e 

conciliação de agendas internas.

5- Momento de Reflexão será de grande importância para a equipe se recompor. 

Proposto de ser realizado mensalmente ou quando houver necessidade, de acordo 

com avaliação do (a) gerente.
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6- A Avaliação Mensal acontecerá às últimas sextas-feiras de cada mês das 12 às 14h. 

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

precisamos melhorar ou mudar para o mês seguinte. 

7- Controle de expedientes por datas serão de responsabilidades do administrativo (a), 

juntamente com o (a) Gerente e as (os) Técnicas (os). Os mesmos terão que 

informar para o (a) administrativo, quando forem concluídos para serem dadas 

baixas no banco de abertura de prontuários semanalmente.

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

agendamento antecipado.

9- Os atendimentos em grupo deverão ocorrer uma vez a cada mês, sendo realizados 

por uma dupla de Técnicas (os), com temas sugeridos em reuniões de equipe, de 

acordo com a demanda atendida no serviço.

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

necessário.
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Fabio Yesca Tarateti

Gerente de Serviço


