CNPJ 10.780.648/0001-81

PLANO DE TRABALHO – Comunidade Terapêutica

I.

Identificação da Organização da Sociedade Civil (OSC)

1.Dados da pessoa jurídica mantenedora
Nome:Instituto Impactar de Assistência Social Educação Saúde e Meio Ambiente
CNPJ:10.780.648/0001-81
Endereço:Rua Sidney Antonio Moreira da Silva n.182 Jd Copacabana
CEP:12.221-240
Município:São Jose dos Campos -SP
Telefones:12-39291770 /32060530
E-mail institucional: Emerson.gomide@institutoimpactar.org
DRADS de Referência:Vale do Paraíba
2.Identificação do responsável legal
Nome: Emerson André Gomide Santos
RG: 22.306.589-4
CPF:098.587.748/00
Formação: Gestão Tecnólogo jurídico e notariais
Endereço: Rua Franklin Monteiro de Oliveira, nº100, Vila Bandeirantes
Município: São José dos Campos - SP - CEP:12.216-150
Telefones: 12-988254094
E-mail:gomide2004@gmail.com
E-mail Institucional : Emerson.gomide@institutoimpactar.org
3. Identificação do Técnico responsável pela execução do Plano de (profissionais da equipe de
referencia)
Nome: Anderson Aparecido Moisés
RG: 44.796.618-2
CPF:383.863.888-38
Formação:Psicólogo
Endereço: Rua Enzo Guinatti , nº 199, Bairro Monte Alegre
Município: São José dos Campos - SP - CEP:12212-820
Telefones: 12-982292297
E-mail pessoal:pisco.moisessjc@gmail.com
E-mail institucional: psicologo@institutoimpactar.org
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4- Apresentação da OSC Executante
O Instituto Impactar surgiu da união de pessoas que individualmente realizavam obras
sociais. Foi fundado em 02/04/2009 com o intuito de desenvolver atividades nas áreas de assistência
social, educação, saúde e meio ambiente.
O foco de atuação sempre foi à maximização do ser humano em sua plenitude, sejam físicas,
mentais e espirituais, tendo como meta o slogan “Instituto Impactar – Diminuindo as diferenças”.

1-

O instituto impactar hoje possui experiência na área de acolhimento social ,saúde
,educação e meio ambiente

2-

No ano de 2013 a 2016 projeto e esporte idoso saudável e natação na cidade de
Ubatuba –sp contando com 16 professores educação física atendendo em parceria com a
prefeitura de Ubatuba ,carreta da saúde mamografia em 2014 na cidade Ubatuba –sp
atendimento a 3 mil mamografias em parceria instituto CIES ,albergue Ubatuba de 2016
a 2018 10 acolhimento e 20 refeições atendimentos social e higienização diários ,em
2015 /2016/2017/2018/2019 campanhas saúde visual na cidade conceição rio verde MG
e Sjcampos –SP sendo atendidas aproximadamente 120 pessoas trimestralmente gratuita
, em 2014 comunidade terapêutica e 2015 firmando parceria governo estado São Paulo
programa recomeço com 28 vagas e atualmente em atuação em rede com a FEBRACT
com 25 vagas masculinas ,cursos capacitação profissional em sjcampos e ubatuba junto
a sociedade gratuitamente (certificações CEBAS MDS ,utilidade publica municipal
sjcampos ,CEE-sp e OSCIP)

3-

Vivemos em tempos de desesperança, alienação e apatia de boa parte da população
frente aos problemas sociais ,e instituto impactar surgiu para trabalhar e ter uma
relevância junto atual sociedade trazendo assim um mundo mais justo e perfeito
respeitando a individualidade e a liberdade de cada cidadão

4-

Para a realização do projeto existe uma equipe capacitada para que o acolhido
melhore sua compreensão ou aprenda sobre a doença da adicção, adquira capacidade
de manutenção da sua recuperação, fazendo com que o mesmo resgate o valor da
vida e seja reintegrado a sociedade. Essa equipe é composta por Assistente Social,
Psicólogo,
Gestor
administrativo
jurídico
,
Monitor,
Cozinheira,
Estagiária,voluntários professores ,advogados ,teólogos etc.. todos realizando
capacitação profissionais
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II.

Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado

1- Localização
Endereço:Rua Sidney Antonio Moreira da Silva n.182 Jd Copacabana
CEP:12.221-240
Município:São Jose dos Campos -SP
2- Caracterização das vulnerabilidades sociais do território, considerando o público a ser
Atendido e justificativa da realidade a ser transformada.
A instituição se localiza na cidade de São José dos Campos no estado de São Paulo, Vale do
Paraíba, na Rua Sidney Antônio Moreira da Silva, 182 – Jd. Copacabana, zona leste da cidade.
A cidade consta atualmente com 2.425.293 habitantes com renda média per capita de R$761,84,
a taxa de analfabetismo para população em média de 15 anos no censo de 2010 estava em 4,01,
para a idade entre 18 a 24 anos para ensino médio completo estava em 59,55.
O rendimento médio formal em sua totalidade no ano de 2015 era de 2.759,52 se mantendo
próximo da média estadual 2.970,72. Conforme dados da Fundação Sistema Estadual de Análise
de Dados – SEAD no site http://perfil.seade.gov.br/
3- Detalhamento do Projeto:

Público-alvo:
Pessoas maiores de 18 (dezoito) anos com problemas decorrentes do uso de substâncias psicoativas
com quadro clínico estabilizado e quadro psiquiátrico não-agudo.
(a)

Sexo: Masculino

(b)

Período de funcionamento:24 horas todos dias

Integral – modelo de acolhimento institucional.
(c)

Capacidade de atendimento de acordo com espaço físico e Recursos Humanos para
atendimento deste projeto:

Em modalidade comunidade terapêutica urbana com capacidade de 32
(d)

Número de vagas disponibilizadas para o Programa Recomeço: 25 vagas ,5 social e 2
equipe
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III.

Descrição do Projeto

1.Título do Projeto:
Programa Recomeço: Serviço de Acolhimento voluntário e transitório.

2. Descrição da ação a ser ofertada
(NÃO ALTERAR TEXTO EM AZUL)
Serviço de Acolhimento voluntário de caráter transitório para pessoas com problemas
decorrentes do uso nocivo ou dependência de substâncias psicoativas.
Serviço de acolhimento que tem por função a oferta de um ambiente protegido, técnica e
eticamente orientado, conforme legislação vigente, que forneça suporte e acolhimento aos acolhidos
de substâncias psicoativas, durante período estabelecido de acordo com programa terapêutico
adaptado às necessidades de cada caso. É um lugar cujo principal instrumento terapêutico é a
convivência entre os pares. Oferece uma rede de apoio no processo de recuperação das pessoas,
resgatando a cidadania e a autonomia, e buscando encontrar novas possibilidades de reinserção
social.
A organização do serviço deverá garantir privacidade, respeito aos costumes, às tradições e à
diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça, etnia, religião, gênero e orientação sexual.
Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o
fortalecimento de vínculos familiares, comunitários, sociais e da função protetiva dos indivíduos e
suas famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações
de risco pessoal e social.

(NÃO ALTERAR TEXTO EM AZUL)
3. Objetivos
Ofertar espaço protegido e de cuidado que proporcione a melhoria da qualidade de vida,
garantia de direitos e autonomia dos indivíduos com problemas decorrentes do uso nocivo e
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dependência de substâncias psicoativas.

3.1. Objetivos Específicos
- Fornecer acolhimento e suporte aos acolhidos com problemas decorrentes do uso de substâncias
psicoativas, durante período estabelecido de acordo com plano de acolhimento singular adaptado às
necessidades de cada caso;
- Ofertar um ambiente protegido, livre de drogas e violência, técnica e eticamente orientados;
- Ofertar a convivência entre os pares como instrumento terapêutico;
- Proporcionar a construção de uma rede de apoio no processo terapêutico dos acolhidos;
- Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de vulnerabilidade, violência e ruptura
de vínculos;
- Favorecer e estimular os vínculos familiares, sociais e comunitários, visando ao resgate e exercício
da plena cidadania;
- Possibilitar a construção de projetos pessoais e oportunidades para o desenvolvimento de
autonomia pessoal e social;
- Promover o acesso à cultura, lazer, esporte, saúde, educação.
- Promover o acesso a qualificação e requalificação profissional com vistas à inclusão produtiva e
demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos.

4 .Metas
a. Taxa de alta solicitada ou evasão inferior a 50%, para permanência de até 90 dias
Com objetivo de subsidiar o processo de reorganização biopsicossocial em um espaço
adequado e de referência, oferecendo suporte para o processo de recuperação e reinserção
social. Atendimento pautado pela convivência entre os pares com fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários, atribuindo a construção de um novo projeto de vida e a
conscientização sobre a condição de dependência de substância psicoativa e o
desenvolvimento de estratégias para manutenção da abstinência, em trabalho articulado com
a rede de serviços, em especial de saúde e assistência social nosso diferencia continua sendo
acessibilidade onde os acolhidos fazem uso celulares para contatar família a OS
disponibiliza acesso através do wifi disponibilizamos também de computadores para usos
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dos acolhidos para cessar redes sociais cursos etc ,saídas após graduações acompanhado de
conselheiros para mercados ,atividades esportivas ,culturais ,grupos auto ajuda
espiritualidades ,cursos capacitação e relacionamentos
b. 90% dos acolhidos com permanência superior a 30 dias, inseridos nos serviços da rede
pública regional (saúde, assistência social, justiça, educação, dentre outros).
Hoje trabalhamos com uma rede ampla como UBS para questões a saude ,apoio jurídico
interno e externo ,CRAS ,CENTRO POP ,Secretaria defesa cidadão CAC,Fundo social
,centro cultural,poupa tempo,fórum de justiça ,justiça eleitoral ,SESC ,SESI ,SENAI
,SENAC,centro poliesportivo etc.. assim podendo propiciar ao acolhido possibilidade
melhorias e qualidade de vida
c. 15% das atividades ofertadas pelas organizações executoras deverão ser de convívio social
fora da unidade de atendimento (atividades culturais, esportivas ou de lazer).
Fundação cultural a 400 mts da casa com apoio aos acolhidos aulas violão ,dança rua
,teatro

etc..

centro

poliesportivo

com

aulas

natação

,tênis

,acompanhamento

acondicionamento físico por técnicos da rede artes marciais etc,teatro SESI ,SESC ,cinema
ao ar livre fundação cultural ,parque da cidade passeios com familiares e equipe
d. Pelo menos 50% de desligamentos qualificados
Mensalmente estipulamos aos acolhidos qualificação profissional melhorias nos estudos
para sua evolução e trabalhamos a importância junto ao acolhido com cursos internos e
externos ,ao 4 mês o acolhido evoluído passa a residente nível avançado podendo assim
fazer busca vinculo empregatício ou trabalhos informais a fim de poder levantar meios
financeiros para se manter na cidade ou retornar a sua cidade de origem junto aos
familiares ,caso o mesmo opte em residir em sjcampos temos apoio fundo social onde
conseguimos doações de moveis para mobiliar a futura residência do acolhido tudo sendo
feito passo a passo em construção com PAS e projeto de vida
e. 20% dos acolhidos com desligamentos solicitados (alta solicitada), acompanhados por
período de 06 meses após a saída do serviço
Atraves dados fornecidos no cadastro mantemos contato com acolhido ou familiares
f. 80% dos acolhidos com desligamentos qualificados (alta terapêutica), acompanhados por
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período de 06 meses após a saída do serviço.
Temos a facilidade pois com desmobilização da acessibilidade através da rede social temos
grupos de whatssap e após desligamento criamos um laços que deixamos disponível junto a
equipe meios de aconselhamentos e orientação através destas ferramentas
g. 70% dos acolhidos, com permanência superior a 30 dias e com perfil, cadastrados no
CadÚnico
Assim que feito preenchimento dos formulários inicias do acolhido na OS providenciamos
documentos que o acolhidos não tem e já encaminhamos para o CRAS vista verde onde já
temos articulado a rede , para fins de cadastro ao CAD único
h. 90% dos acolhidos, com permanência superior a 30 dias, referenciados no CRAS ou
CREAS da região.
Assim que a equipe identifica que o acolhido não tem CAD único providenciamos os
documentos básicos exigidos pelo cras encaminhamos em nosso veiculo o acolhidos ao
CRAS

e quando identificamos que o mesmo já possui um CAD único contatamos e

oficializamos a situação do acolhido no CRAS ou CREAS de referencia do mesmo
informando sobre o acolhimento
i. 30% das famílias referenciadas em serviços específicos (CRAS, CREAS), dos acolhidos
com permanência superior a 30 dias.
Hoje referenciamos 100% dos familiares após a busca afetiva e identificação do endereço e
maior quantidade de dados possível informado pelo acolhido e seus familiares e após oficializamos
através de email o cras ou creas mais próximo do familiar

5. Método
(Descrever, detalhadamente, como as ações que serão desenvolvidas com ou para o públicoalvo e como , os equipamentos, auxiliarão na execução do objeto da parceria pela OSC

para

atingir os objetivos específicos).
ATIVIDADE
Garantir que o acolhimento e a permanência no serviço ocorram de forma voluntária e gratuita.
PROCEDIMENTO
Assinatura do acolhido em Termo de Compromisso e contrato de normas na triagem , onde toma
ciência da gratuidade e voluntariado no acolhimento. Comunicado aos familiares endereço
telefone e normas da instituição ,feito levantamento das necessidade básicas para permanecia do
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acolhido e dispobilizado kit higiene ,roupas e conduzido ao seu alojamento
RESPONSAVEL
Equipe Técnica.
FREQUÊNCIA
Mensal
ATIVIDADE
Acolher pessoas mediante avaliação prévia da rede de saúde.
PROCEDIMENTO
Através de reserva em sistema das portas de entrada já identificamos a demanda através cratod e
caps cruzerio
RESPONSAVEL
Equipe
FREQUÊNCIA
Diária
ATIVIDADE
Informar os critérios de admissão, permanência e saída, bem como o programa de Acolhimento
Social da entidade, que devem receber a anuência prévia, por escrito, do acolhido.
PROCEDIMENTO
No ato da triagem e mensalmente através de assembléia mensal onde abrimos espaços para
duvidas e reforçamos através de leitura ,também disponibilizamos em quadro de aviso
RESPONSAVEL
Equipe
FREQUÊNCIA
Mensal
ATIVIDADE
Manter atualizados os registros dos acolhidos.
PROCEDIMENTO
Evolução multiprofissional em prontuários
RESPONSAVEL
Equipe
FREQUÊNCIA
No mínimo semanalmente.
ATIVIDADE
Providenciar o cadastro dos acolhidos no sistema CadÚnico.
PROCEDIMENTO
No ato da triagem levantamento feito juntamente com a equipe
RESPONSAVEL
Equipe
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FREQUÊNCIA
Diária
ATIVIDADE
Comunicar aos familiares ou pessoa previamente indicada pelo acolhido, às unidades de referência
de saúde e de assistência social, assim como às autoridades policiais no caso de intercorrência
grave ou falecimento da pessoa acolhida, sendo registrados e arquivados todos os procedimentos
junto aos serviços.
PROCEDIMENTO
Através de triagem ou demanda
RESPONSAVEL
Equipe
FREQUÊNCIA
Diária
ATIVIDADE
Realizar a orientação para acesso à documentação pessoal.
PROCEDIMENTO
Levantamento feito pela equipe inicial e no decorrer do acolhimento
RESPONSAVEL
Equipe
FREQUÊNCIA
Diariamente
ATIVIDADE
Participação do acolhido no processo de decisão dentro da comunidade: por exemplo: Definições,
em Assembleia, das Atividades, Normas, Regras de Convivência, etc, dentro da organização.
PROCEDIMENTO
Assembléias geral realizada mensalmente com acolhidos onde os mesmos são informados sobre o
que e permitido e regras que poderá ser mudado e documentado em livro ata
RESPONSAVEL
Gestor técnico e Acolhidos
FREQUÊNCIA
Mensal
ATIVIDADE
Atribuição de papeis relevantes dentro da organização, coerentes com o PAS e preparo anterior
(Coordenação de reuniões, atividades, oficinas, responsabilidade por setores da organização).
PROCEDIMENTO
Levantamento através do PAS necessidades básicas o acolhido se envolve em alguns setores de
acordo com sua voluntariedade e aptidão como cozinha,manutenção predial,limpeza,jardinagem
,oficina ,etc...
RESPONSAVEL
Equipe
FREQUÊNCIA
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Diariamemte
ATIVIDADE
Elaboração do Plano de Acolhimento Singular-PAS.
PROCEDIMENTO
Acolhimento e entrevista com apoio familiar através de telefonemas e meios rede social quinzenal
,o PAS e feito através de informações da equipe evoluída em prontuário multiprofissional semanal
e sendo atualizado
RESPONSAVEL
Técnicos e equipe
FREQUÊNCIA
PAS inicial com no mínimo 20 dias.e após manutenção semanalmente
ATIVIDADE
Atividades relacionadas à teoria, modelo e método de Comunidade Terapêutica:
Atraves participação em assembléias ,grupos auto ajuda NA.AA.Pastoral,celebrando a
recuperação ,capacitação profissional,atividades culturais ,atividades lazer,atividades
esportivas
PROCEDIMENTO
Cronograma elaborado de acordo com projeto ofertado
RESPONSAVEL
Equipe
FREQUÊNCIA
Diária
ATIVIDADE
Assegurar atendimento psicossocial individual e em grupo.
PROCEDIMENTO
Através de cronograma sendo aplicada pela equipe técnica psicólogos ,assistente social e gestor de
segunda sexta feira temos uma reunião diária dentro do cronograma e um atendimento individual
com cada acolhido com psicólogo e com assistente social 1 vez por semana
RESPONSAVEL
Equipe técnica
FREQUÊNCIA
Diária de seg a sexta feira
ATIVIDADE
Formação de vínculos, com a convivência entre os pares, com orientação técnica.
PROCEDIMENTO
Os acolhidos tem todo a orientação da equipe para criação de vínculos internos e externos e
convivência entre pares saudáveis onde proporcionamos todas condições e avaliamos os pedidos
dos acolhidos em relação mudanças de quartos ,setores de atividades inclusivas ,ensinos onde os
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acolhidos interagir entre eles com respeito
RESPONSAVEL
Equipe
FREQUÊNCIA
Diária
ATIVIDADE
Promoção do desenvolvimento pessoal com a construção de um projeto de vida.
PROCEDIMENTO
Evolução do acolhido ,apoio ,graduação ,capacitação e criação de oportunidades articulamos com
acolhido e familiares metas e objetivos futuros
RESPONSAVEL
Equipe
FREQUÊNCIA
diario
ATIVIDADE
Promoção de atividades de conscientização sobre a dependência química e o desenvolvimento de
estratégias para a melhora e manutenção da qualidade de vida.
PROCEDIMENTO
Capacitação da equipe ,material ,mídia ,palestras sobre P.R ,co dependência ,tabagismo,
alcoolismo fortalecimento de vínculos saudáveis
RESPONSAVEL
Equipe e voluntarios
FREQUÊNCIA
Diária
ATIVIDADE
Oferta de atividades e oficinas que objetivem a promoção da autonomia, organização,
responsabilidade e autocuidado.
PROCEDIMENTO
Em reuniões de grupo e em atendimento individual com apresentação de vídeos motivacionais,
atividades inclusivas ,cozinha,limpeza,manutenção predial,oficina, jardinagem , fornecimento de
kit de higiene pessoal, lavagem de roupa, sensibilização através de palestras incluindo questões
sobre DST’s HIV AIDS, Câncer de Próstata, corte de cabelo, cortadores de unha, palestra de
Autocuidado referente as vestimentas, postura, organização do guarda roupa.
RESPONSAVEL
Equipe
FREQUÊNCIA
Diária
ATIVIDADE
Trabalho articulado com a rede de serviços locais para a garantia de direitos.
PROCEDIMENTO
Articular e manter a rede a fim de trazer e facilitar o atendimento dos acolhidos dentro da rede
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temos centro apoio cidadão (elaboração currículo,certidão nascimento ,fotos,carteira
trabalho,indicação empregos e cursos) senac e senai ( cursos) ,cras vista verde (bolsa família ,cad
único,renda cidadão )poliesportivo tesouro ( atividades esportivas acompanhado por educador
físico ) ubs tesouro ( avaliação geral da saúde )
RESPONSAVEL
Equipe
FREQUÊNCIA
Diária
ATIVIDADE
Garantir mecanismos de encaminhamento à rede de saúde.
PROCEDIMENTO
Articulação com a rede onde no inicio já enviamos o acolhido para ubs para avaliação geral e
tambem ,saúde mental, pronto socorro ,upa,UNESP ,caps ad sendo atendido a nescessidade do
acolhido conforme avaliacao técnica da rede
RESPONSAVEL
Equipe
FREQUÊNCIA
Diária
ATIVIDADE
Garantir a participação da família e/ou responsável no processo de Acolhimento Social, bem como
nas ações de preparação para a reinserção social.
PROCEDIMENTO
Devido ao distancia e a condições financeiras dos familiares trabalhamos com atendimento através
tel ,intrenet etc..
RESPONSAVEL
Equipe
FREQUÊNCIA
Semanal
ATIVIDADE
Propiciar atividades de autocuidado e sociabilidade, que desenvolvam autonomia, organização e
responsabilidades nas atividades da vida diária e prática.
PROCEDIMENTO
Através da atividades inclusivas (o acolhido tem o poder de escolha em participar de setores que
mais se identifica ),capacitação externa (SENAC,SENAI,sest,fundo social,supletivo etc.) ,grupo
auto ajuda e reinserção social (emprego,relacionamento ,visita familiar )
RESPONSAVEL
Equipe
FREQUÊNCIA
Semanal
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ATIVIDADE
Ofertar acesso de forma livre e não obrigatória a atividades de espiritualidade, sem discriminação
de credo.
PROCEDIMENTO
Garantir o estado laico aos acolhidos o acolhido pode receber seu lider religioso na instituição e
também pode participar nas reuniões de sua escolha externa sendo articulado com os lideres e
supervisionado
RESPONSAVEL
Equipe
FREQUÊNCIA
Semanal
ATIVIDADE
Propiciar atividades físicas e desportivas que promovam a reabilitação física e o convívio
comunitário.
PROCEDIMENTO
Atividades diárias internas e externas com apoio de centro poliesportivo e profissionais técnicos da
rede
RESPONSAVEL
Conselheiros e agilizadores
FREQUÊNCIA
diaria
ATIVIDADE
Fornecer atividades internas para inclusão produtiva que promovam a autonomia e o autossustento
do indivíduo.
PROCEDIMENTO
Através de treinamentos e financeiramente a OS apóia os acolhidos nas ações
RESPONSAVEL
Equipe
FREQUÊNCIA
Semanal
ATIVIDADE
Promover o acesso à rede externa de qualificação e requalificação profissional, com vistas à
inclusão produtiva.
PROCEDIMENTO
Ajudar a identificar o perfil do acolhido e direcionando aos órgão de ensino da rede e Reuniões em
grupo e atendimentos individuais onde são desenvolvidos essas questões, também são
desenvolvidos parcerias com a prefeitura municipal para oferta de cursos de qualificação
profissional gratuito e capacitação profissional com certificação EAD onde os acolhidos acessam
através da lanhouse da instituição
RESPONSAVEL
Equipe
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FREQUÊNCIA
Diária
ATIVIDADE
Garantir o acesso a grupos externos de mutua ajuda.
PROCEDIMENTO
De acordo com cronograma disponibilizamos grupos externos AA,NA,pastoral,Celebrando a
recuperação com reuniões semanal
RESPONSAVEL
Conselheiros e agilizadores
FREQUÊNCIA
Semanal
ATIVIDADE
Garantir o acesso a atividades culturais e de lazer externas.
PROCEDIMENTO
Ofertamos de acordo com perfil do acolhido junto a rede ,lazer,esporte,cultura etc..
RESPONSAVEL
Conselheiros e agilizadores
FREQUÊNCIA
Semanal
ATIVIDADE
Articular junto a rede de proteção social o atendimento e acompanhamento das famílias.
PROCEDIMENTO
Referenciamento junto ao órgão responsável mais próximo da residência familiar
RESPONSAVEL
Equipe tecnica
FREQUÊNCIA
Inicial ou de acordo com a necessidade
ATIVIDADE
Promover a educação permanente (capacitação) dos membros da equipe.
PROCEDIMENTO
Equipe sendo capacitada mensalmente ou on line
RESPONSAVEL
Febract ,COED ,instituições de ensinos ou gestor
FREQUÊNCIA
Mensal
ATIVIDADE
Estabelecer protocolo de preenchimento dos instrumentos de monitoramento.
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PROCEDIMENTO
Através de grupo whatssapp , redes sociais e telefonema
RESPONSAVEL
Equipe
FREQUÊNCIA
Mensal
(NÃO ALTERAR TEXTO EM AZUL)
6. Prazo de execução do projeto
01/04/2020 a 31/03/2021.

7. Impacto Social Esperado
•

Reabilitação Psicossocial;

•

Redução das violações dos direitos;

•

Diminuição da violência em decorrência do uso de álcool e outras drogas;

•

Redução da presença de pessoas em situação de rua que fazem uso de substâncias
psicoativas;

•

Manutenção da abstinência relacionada ao uso de substâncias psicoativas;

•

Acolhidos incluídos nos serviços da rede e com acesso a oportunidades;

•

Reconstrução das condições de vida familiar e comunitária;

•

Minimização de danos;

•

Redução de incidência de Infecções Sexualmente Transmissíveis –IST’s.

8. Recursos Físicos
(Detalhar as condições gerais do prédio, bem como, quais equipamentos e materiais de
natureza permanente já existem no local de execução do projeto da parceria). Ex:
Estrutura física existente
1.
Cozinha
2.
Refeitório

Quantidade
01
01
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Estrutura física existente
3.
Sala de estar/descanso
4.
Setor administrativo com estrutura de escritório, almoxarifado e arquivo
físico e digital das fichas de atendimento
5.
Espaço adequado para guarda de medicamentos controlados prescritos pelo
serviço de saúde de referência
6.
Sala de reuniões e atendimento coletivo
7.
Sala para atendimento individual ou em pequenos grupos
8.
Banheiros individuais, com chuveiros e instalações sanitárias
9.
Banheiro coletivo (lugares), com chuveiros e instalações sanitárias
10.
Dormitórios individuais, com espaço para guarda de pertences individual
11.
Dormitórios com até 3 beliches, com espaço para guarda de pertences
individual
12.
Dormitórios com mais de 3 beliches, com espaço para guarda de pertences
individual
13.
Espaço de descanso para profissionais que trabalham no serviço
14.
Lavanderia
15.
Despensa
16.
Almoxarifado
17.
Área para realização de oficinas e atividades laborais
18.
Granja
19.
Horta
20.
Pomar
21.
Área externa para prática de atividades físicas e desportivas
22.
Área interna para prática de atividades físicas e desportivas
23.
Outros (detalhar)biblioteca e lan house para uso dos acolhidos

Equipamento

Quantidade

COMPUTADORES
IMPRESSORAS COLORIDA
IMPRESSORA LASER
TV LCD SMART
TV TUBO
NOTBOOK
BEBEDOURO
GELADEIRA
FREEZER
FORNO SEMI INDUSTRIAL

06
01
02
01
01
01
03
03
02
01

Quantidade
02
01
01
01
02
07
0
07
07
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
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CELTA 2011
TRAFIC VAN 2001 CEDIDA
FIORINO 1995 SENDO LEGALIZADA

01
01
01

9. Recursos Humanos
Quant.

Função

01

Psicólogo

02

Ass. Social

03
01

Conselheiros
em dep quimica
Cozinheiro

01

Gestor

01

Motorista

01
01

Teólogo
advogado

Carga horária
semanal
40h

Regime de
contratação
CLT

30h

CLT

40h

CLT

Ensino Medio

44h

CLT

Superior gestão
juridical e notariais

44h

CLT

Medio

04h

Superior
Superior

02h
02h

Formação
Superior em
psicologia
Superior servico
social
Superior incomplete

Contrato
RPA
Voluntario
Voluntario

Forma de
financiamento
Programa
Recomeço
Programa
Recomeço
Programa
Recomeço
Programa
Recomeço
Programa
Recomeço
Programa
Recomeço
Voluntario
Voluntario

9.1 Descrição das Funções
Função

Psicólogo

Descrição das atribuições do cargo
Elaboração e avaliação do Projeto Terapêutico e do material de apoio.
Supervisão e elaboração do PAS.
Realização de reuniões temáticas.
Atendimento psicológico individual e grupal.
Atendimento familiar.
Elaboração e avaliação do cronograma mensal de atividades.
Coordenação das atividades de Autocuidado e sociabilidade.
Elaboração de relatórios e registro em prontuários.
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Assistente Social

Monitor

Cozinheira

Gestor

Realizar triagem e avaliação social do acolhido;
Orientar e articular a retirada de documentos pessoais;
Elaborar e atualizar o Plano de Acolhimento Singular (PAS);
Elaborar relatórios e pareceres sociais.
Orientar os acolhidos e seus familiares sobre os direitos sociais;
Realizar atendimento social dos acolhidos (individual e em grupo);
Promover a reinserção social e familiar;
Interagir com o sistema judiciário;
Orientar e encaminhar os acolhidos e seus familiares para a rede de serviços regional (saúde, assistência
social, justiça, educação, dentre outros);
Realizar encaminhamentos para o cadastro dos acolhidos e seus familiares no CRAS ou CREAS e no
CadÚnico.
Contribuir para reconstrução da autonomia dos acolhidos e seus familiares;
Acolher a experiência do acolhido, não julgar nem impor soluções.
Refletir com o acolhido e esclarecer suas demandas, evolução de fichas,ocorrências diárias, garantir
segurança local, auxiliar os técnicos.
Contribuir na organização interna na CT.
Acompanhamento das atividades internas e externas do Cronograma.
Avaliação do cumprimento das Normas de Moradia e normas básicas CT.
Elaboração da Ficha de Evolução.
Intervenção com os acolhidos de forma individual e grupal.
Organização documentação dos acolhidos.
Realização de atividades ligadas à conscientização sobre a dependência química.

Preparo de toda alimentação fornecida na instituição.
Administrar área cozinha
Capacitar acolhidos área culinária
Cuidar despensa
Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos.
Auxiliar a equipe.
Gerir a instituição.
Palestras sobre SPA
Apoio jurídico aos acolhidos.
Suporte aos técnicos.
Prestação de Contas.
Representar a instituição em quaisquer esfera.
Realizar compras.
Auxílio aos acolhidos
Desembaraço de documentos dos acolhidos e da OS
.

Motorista

Levar os acolhidos em todos os locais de acompanhamento médico, retirada de documentos entre
outros serviços externos.

Teólogo
Advogado

Assistir a espiritualidade respeitando a individualidade de cada.
Assistência aos acolhidos areas jurídicas e direitos

10. Riscos
•

do território, inclusão no CadÚnico e referenciamento nos CRAS e CREAS.

•

Considerando que os acolhidos e familiares mudam frequentemente de números de
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telefones, não ser possível monitorá-los por 6 (meses) após o término da intervenção nas
Comunidades Terapêuticas e Repúblicas.
•

Considerando a grande mudanças dos funcionários da rede nem todos tem o
entendimento e conhecimento do programa

•

A não articulação e acesso aos histórico anterior do acolhido junto a rede recomeço assim
dificultando devido a não histórico do passado do acolhido
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IV- Recursos Financeiros

1. Recursos de Contrapartida (caso a instituição possua)
Descrição

Valor ou quantidade

Obs:

Convênio Programa Recomeço

R$ 37.500,00

25 vagas

2. Plano de aplicação dos recursos financeiros da parceria
2.1. Considerando que haverá aumento no repasse financeiro, abaixo deve ser inserido onde o
aumento de recursos irá ser investido. Preencher a tabela, veja exemplo abaixo:
Onde será investido

Qual o valor a ser investido

Acordo coletivo do RH,Benefícios e provisões

R$

Compra de gêneros alimentícios

R$

1.545.00

TOTAL

R$

3.750,00

2.205,00

2.2. Cronograma de Desembolso
MÊS

VALOR MENSAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL

R$37.500,00
R$ 37.500,00
R$37.500,00
R$37.500,00
R$37.500,00
R$37.500,00
R$37.500,00
R$37.500,00
R$37.500,00
R$37.500,00
R$37.500,00
R$37.500,00
R$ 450.000,00
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2.3. Planilha de Aplicação Financeira
CATERGORIA

%

VALOR

Recursos Humanos

31.6%

R$11.850,00

Provisões
Benefícios
Material de Consumo

9.63%

R$3.610,00

16.88%
30.11%

R$6.330,00
R$11.290,00

Serviços de Terceiros

11.79%

R$ 4.420,00

100%

R$37.500,00

TOTAL

(NÃO ALTERAR TEXTO EM AZUL)
3. Prestação de Contas
O processo de prestação de contas é feito embasado nas diretrizes estabelecidas pela
Coordenadoria Estadual de Políticas sobre Drogas (COED), seguindo os pressupostos das
instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como da lei nº 13.019/2014.
Mensalmente as notas fiscais da OSC serão inseridas no Sistema COED/FEBRACT
(coed.febract.org.br) que passará por avaliação da equipe financeira OSC Celebrante. Caso
identificado uso indevido e/ou não utilização dos recursos financeiros repassados, o mesmo será
glosado.
Com

relação

aos

prazos,

conforme

o

Guia

Técnico

[http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/2022.pdf] (pág. 40,
Item 4.1.1) o prazo pra inserir a documentação no sistema é até o primeiro dia útil do mês de
referência. Esclarecemos que a FEBRACT precisa de um tempo hábil para analisar a
documentação, antes de enviá-la ao Estado. Recomenda-se que as notas fiscais e comprovantes de
transferências sejam inseridas tão logo elas sejam emitidas, assim, caso haja algum impedimento
(por exemplo, compra de material permanente, CNPJ incorreto, etc) a OSC tem a possibilidade de
fazer a correção dentro do mês sem perder o recurso.

22 Rua Sidney Antônio Moreira da Silva N°182 JD. Copacabana São José dos Campos – SP CEP 12.221-240
Tel. 12-32060530**988254094**997703728**

Site: www.institutoimpactar.org

E-mail: contato@institutoimpactar.org

CNPJ 10.780.648/0001-81

4. Transparência e Controle
(APENAS PREENCHER OS CAMPOS EM VERMELHO)
Intituto impactar de assistência social educação saúde e meio ambiente , em conformidade
com

o

art.11

da

Lei

13.019/2014,

disponibiliza

em

sítio

eletrônico

(impactarsjc.wixsite.com/website) ,as ações realizadas em parceria com o poder público, permitindo
o acesso das informações ao público, bem como, os valores gastos com cada ação, RH e demais
gastos, além deste Plano de Trabalho, relatórios, dentre outros, conforme imagem abaixo (
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Cidade, 01 de abril de 2020
_____________________________________________
ANDERSON APARECIDO MOISES
ASSINATURA DO TÉCNICO
RESPONSÁVEL PELO PLANO DE TRABALHO

_______________________________________________
EMERSON ANDRE GOMIDE SANTOS
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA OSC
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