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PLANO DE TRABALHO – PROJETO MÃE QUE ACOLHE 

 
 
I. Identificação da Organização da Sociedade Civil (OSC) 

  
1.Dados da pessoa jurídica mantenedora 

 

Nome: Cáritas Campo Limpo 

CNPJ: 64.033.061/0012-90 

Endereço: Estrada das Marrecas, 7005 CP 11 Marrecas 

CEP: 06950-000 

Município: Juquitiba/SP 

Telefones: (11) 4683-3973 4681-5145 99870-4743 

E-mail institucional: maequeacolhe@gmail.com  

DRADS de Referência: Osasco 

 

2.Identificação do responsável legal 

 

Presidente: José Hercílio Pessoa de Oliveira 

RG: 33.499.599-1  

CPF: 572.853.651-49 

Formação: Doutor em Psicologia Social 

Endereço: Rua João Scalão, nº 42, Jardim Tupam 

CEP: 04904-050  

Município: São Paulo/SP 

Telefones: (11) 5841-3365 

E-mail institucional: caritas@caritascl.org.br 

 

3. Identificação do responsável técnico pela execução do serviço a ser 

qualificado  

 

Nome: Thiago Buscarioli Colares 

RG: 35.028.774-0 
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CPF: 315.190.258-82 

Formação: Teologia Eclesial e Técnico em Gestão Publica 

Endereço: Estrada das Marrecas, 7005 Caixa Postal 11 

CEP: 06950-000 

Município: Juquitiba/SP 

Telefones: (11) 4683-3301 ou 99870-4347 

E-mail pessoal: thiagobuscariolicolares@gmail.com  

E-mail institucional: maequeacolhe@gmail.com 

 

4- Apresentação da OSC Executante 

 

 A Cáritas Diocesana de Campo Limpo foi fundada em 05 de junho de 

1990, tem por finalidade a promoção de atividades de relevância pública e social, 

especialmente o serviço e a assistência social, promoção e valorização humana, 

educação, saúde e preocupação com o meio ambiente, sem distinção de origem, 

credo político ou religioso, orientação sexual, cor, raça ou condição social. 

 Em 15 de janeiro de 2007 foi criado o Projeto Mãe que Acolhe, o qual 

consiste em uma Comunidade Terapêutica que acolhe homens adultos 

dependentes de substâncias psicoativas. A instituição está localizada no 

município de Juquitiba – SP e atua na região da Diocese de Campo Limpo, mas 

recebe demandas de todo o território nacional. Portanto, em 2022 completamos 

15 anos de atuação na área.  

 No decorrer dos anos temos sido contemplados com moções, filiações à 

federações de Comunidades Terapêuticas, financiamentos por parte dos 

Governos Municipal, Estadual e Federal, sendo: 

• Convênio com o SENAD, programa Crack é possível vencer, acolhimento 

para 9 pessoas. Contrato nº 260/2013 em 2013; 

• Convênio com a Secretaria de Direitos Humanos de SP (palestras de 

prevenção ao uso de SPAs). Contrato n° 62/2105 em 2015; 

• Filiação à FEBRACT em 2016;  

• Filiação à FNCTC em 2016; 
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• Moção da Câmara de Vereadores de Juquitiba, pelo trabalho realizado no 

acolhimento e prevenção, em 2016 e 2019; 

• Convênio de Atuação em Rede FEBRACT/COED. Convênio nº 171/2015 

e 2603/2016, em 2017; 

• Convênio de Atuação em Rede FEBRACT/COED. Convênio nº 

1938/2016 desde novembro de 2018;  

• Convênio com o SENAPRED em Dezembro de 2018, contrato 160/2018 

e aditamento do mesmo;  

• Eleição do nosso Diretor para Presidente do Conselho Municipal Sobre 

Drogas – COMAD de Juquitiba, em setembro de 2017/2019 e eleito 

novamente para o mandado 2019/2021;  

• Eleição do nosso Diretor para membro eletivo do CONISUD – Consórcio 

Intermunicipal da Região Sudoeste da grande São Paulo; 

• Inclusão de membros da equipe no COMAD 2021; 

 

 Entre os recursos humanos oferecidos pela OSC estão 

diretor/coordenador de projetos, gestores em áreas específicas, psicólogos, 

assistentes sociais, conselheiros em dependência química, todos formados em 

áreas correlatas, principalmente com capacitação promovida pela FEBRACT. 

Além disto, contamos com profissionais de serviços gerais e cozinheira. Em 

relação a estrutura física são oferecidas quatro casas para acolhimento, sendo 

uma exclusiva para o período de quarentena, temos quadra poliesportiva, 

academia, escritório com salas de atendimento técnico e espaço exclusivo para 

palestras e grupos terapêuticos. No mais, é oferecido também um centro de 

apoio no município de São Paulo para atender familiares e parceiros. Atualmente 

temos capacidade técnica operacional para o atendimento de 70 vagas.  

 

II. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser 
qualificado 

 
1- Localização 

 

 A OSC fica localizada a Estrada das Marrecas, nº 7005, bairro Marrecas, 
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Juquitiba – SP. CEP 06950-000. Em área rural, a 14 km da Rodovia Régis 

Bittencourt.  

 

2- Caracterização das vulnerabilidades sociais do território, 
considerando o público a ser atendido e justificativa da realidade a 
ser transformada. 

 
 Juquitiba é um município localizado na Região Metropolitana de São 

Paulo, no Estado de São Paulo, Brasil. Sua população estimada em 2019 é de 

31.444 habitantes, distribuída em uma área de 522.169 quilômetros quadrados. 

A taxa de esgotamento sanitário adequado (2010) foi de 46,8%. Segundo dados 

do IBGE o salário médio mensal dos trabalhadores formais do município é de 

1,8 salários-mínimos, sendo 17% da população ocupada, 5.287 pessoas. A taxa 

de escolarização de 6 a 14 anos de idade (2010) é de 98,5%, o IDEB dos anos 

iniciais do ensino fundamental na rede pública (2017) é de 6,9 e nos anos finais 

de 5,3. O índice de mortalidade infantil (2017) foi de 4,42 óbitos por mil nascidos 

vivos. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (2010) foi de 0,709 e o 

PIB per capita (2017) de R$15.653,16.  

 Atuamos prioritariamente na região da Diocese de Campo Limpo – São 

Paulo.   

Pelo fato de estarmos na grande São Paulo atendemos os municípios que estão 

em um raio de 70 km mais próximos da OSC, são eles: São Lourenço da Serra, 

Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, São Paulo, Embu das Artes, Embu 

Guaçu e Miracatu. Nestes municípios temos escasso acesso a rede de 

qualificação profissional e elevação do grau da escolaridade. Além disto, 

apresentamos elevado índice de desemprego e acesso prejudicado devido a 

localização e recursos financeiros municipais. A OSC contribui com a discussão 

nos conselhos municipais de assistência social, entre outros e promovendo 

empregos, prioritariamente aos munícipes da região.  

 
3- Detalhamento do Projeto: 

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

psiquiátrico não-agudo. 

 
(a) Sexo:  masculino 

 
(b) Período de funcionamento:  
 

Integral – modelo de acolhimento institucional. 
 

(c) Capacidade de atendimento de acordo com espaço físico e 

Recursos Humanos para atendimento deste projeto: 70 vagas 

 
(d) Número de pessoas atendidas pelo Programa Recomeço: 20 

vagas 
 

 
III. Descrição do Projeto  
 
1.Título do Projeto:    

Programa Recomeço: Serviço de Acolhimento voluntário e transitório. 

            
2. Descrição da ação a ser ofertada 

 
Serviço de Acolhimento voluntário de caráter transitório para pessoas com 

problemas decorrentes do uso 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, 
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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. 

 
3. Objetivos 
 
Ofertar espaço protegido e de cuidado transitório que proporcione a melhoria da 

qualidade de vida, garantia de direitos e autonomia dos indivíduos com 

problemas decorrentes do uso 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 

projeto terapêutico 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 
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a. Média de 80% de ocupação das vagas ao longo de 06 meses.  

 Para manter a média de ocupação a OSC busca diálogo permanente com 

as portas de entrada para manter o bom fluxo de acolhimentos, fazendo reuniões 

frequentes e construindo protocolos de acesso e atendimento. No mais, a OSC 

buscará juntamente a FEBRACT abrir novas portas de entrada nos municípios 

ao redor. 

 

b. Taxa de alta solicitada ou evasão inferior a 50%, para permanência de até 

90 dias 

 Manter a capacitação permanente dos técnicos, aplicar com mais 

precisão o PAS e programa terapêutico oferecido pela instituição, de forma a 

fortalecer a convivência dos pares, melhor adaptação ao novo estilo de vida 

oferecido e fortalecimento de vínculos.  

 

c. 90% dos acolhidos com permanência superior a 30 dias, inseridos nos 

serviços da rede pública regional (saúde, assistência social, justiça, educação, 

dentre outros). 

 Fortalecer e estreitar o vínculo com a rede pública, através de parcerias 

no atendimento SUS e SUAS, nos CICs, Tribunal de Justiça, Tribunal Eleitoral, 

Previdência Social e com as ações do Conselho Municipal de Políticas Sobre 

Drogas (COMAD). Além disto, estabelecer protocolos e fluxo de atendimento em 

cada um destes órgãos.  

 

d. 50% das atividades ofertadas pelas organizações executoras deverão ser 

de convívio social fora da unidade de atendimento (atividades culturais, 

esportivas ou de lazer). 

 A OSC possui, através do Fundo Municipal de Assistência Social, um 

utilitário de 15 lugares para ser utilizado no acesso a atividades externas, desta 

forma não depende exclusivamente do transporte público municipal. São 

ofertadas quinzenalmente saídas para Grupos de Mútua Ajuda (NA e Pastoral 

da Sobriedade) em municípios vizinhos. Semanalmente, pode ocorrer saídas 

para vivência religiosa externas. Em parceria com a Secretaria de Esporte do 
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município é ofertado horário semanal no Centro Social Urbano para prática de 

esportes. Também ocorrem saídas para as festividades culturais da cidade e de 

cidades vizinhas sempre que estas ocorrem, bem como eventos nas imediações. 

Mensalmente são promovidas excursões culturais para os acolhidos e familiares.  

 No entanto, devido a conjuntura atual do país, todas as saídas oferecidas 

seguem rígido protocolo de prevenção ao COVID-19. A equipe terapêutica define 

os acolhidos que participarão das atividades externas utilizando os seguintes 

critérios: tempo de acolhimento, fase e evolução no processo terapêutico e 

participação nas atividades internas, levando sempre em consideração o Plano 

de Atendimento Singular (PAS) de cada acolhido. 

 

e. Pelo menos 50% de desligamentos qualificados.  

 Para os desligamentos serem qualificados buscamos o bom 

desenvolvimento do método Mãe que Acolhe, com a execução adequada de seu 

PAS, tendo participado de atividades que desenvolvam o autocuidado, 

autoconhecimento e autonomia, bem como outros aspectos importantes no 

processo individual de cada um.  

 O acolhido deve sair com uma moradia digna sendo própria, de familiares 

ou para outro serviço, como a república. Deve ter condições pelo menos parciais 

de autossustento ou ter quem o auxilie neste aspecto. É primordial que seu 

quadro de uso nocivo ou dependência de SPAs esteja estabilizado. Durante o 

processo são promovidas atividades para o desenvolvimento das habilidades de 

enfrentamento, construção ou fortalecimento da rede de apoio e proteção, 

recuperação e fortalecimento dos vínculos e capacitações profissionais, as quais 

ocorrem internamente todos os meses e externamente conforme disponibilidade 

da rede. Para tal avaliação a OSC atualiza seus instrumentais técnicos 

constantemente, visando maior fidedignidade nos resultados. 

 

f. 20% dos acolhidos com desligamentos solicitados (alta solicitada), 

acompanhados por período de 06 meses após a saída do serviço. 

 Capacitamos a equipe técnica para que esta tenha ferramentas e criamos 

uma planilha para controle deste monitoramento e inserção dos dados. Além 
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disso são ofertadas variadas formas de acompanhamento pós acolhimento, além 

dos referenciamentos na rede pública, buscamos parcerias com as referências 

e ofertando atendimento e assembleias mensais para ex acolhidos no Centro de 

Apoio em São Paulo. 

 

g. 80% dos acolhidos com desligamentos qualificados (alta terapêutica), 

acompanhados por período de 06 meses após a saída do serviço. Deste 

percentual deverá alcançar uma taxa de 50%, dos acolhidos com desligamento 

qualificado e acompanhados por 6 meses, em condição de autossustento e 

moradia. 

 Capacitamos a equipe técnica para que esta tenha ferramentas e criamos 

uma planilha para controle deste monitoramento e inserção dos dados.  

Além disso são ofertadas variadas formas de acompanhamento pós 

acolhimento, além dos referenciamentos na rede pública, buscamos parcerias 

com as referências e ofertando atendimento e assembleias mensais para ex 

acolhidos no Centro de Apoio em São Paulo. A OSC também pretende 

desenvolver ações voltadas ao cooperativismo e inclusão social, para assim 

atingir objetivos de capacitação profissional e autossustentalibilidade.  

 

h. 70% dos acolhidos, com permanência superior a 30 dias e com perfil, 

cadastrados no CadÚnico. 

 Nos primeiros dias de acolhimento a assistente social faz a consulta do 

cadastro do acolhido no Cadastro Único, caso não tenha é solicitada a inclusão. 

A parceria com os CRAS de referência dos municípios e com a parceria e 

inscrição ao COMAD e ao CMAS nos possibilita articulação com os serviços da 

rede pública.  

 Caso seja necessário articulamos saída para que o acolhido seja incluso 

ou para que atualize seu cadastro, nesta irá acompanhado por um membro da 

equipe terapêutica ou familiar responsável. 

 

i. 90% dos acolhidos, com permanência superior a 30 dias, referenciados 

no CRAS ou CREAS da região. 
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 São enviados comunicados de acolhimento de todos os acolhidos para a 

rede de saúde e assistência do município e protocolados presencialmente as 

solicitações de referenciamento dos acolhidos com mais de 30 dias. 

 

j. 50% de acolhidos encaminhados para cursos de qualificação ou com 

elevação de escolaridade. 

 Os acolhidos são incentivados constantemente na inscrição para cursos 

de qualificação, assim como tem possibilidade de os iniciar na própria CT. Além 

disto, são inscritos no EJA, Encceja e em outros programas de elevação de 

escolaridade sempre que possível. 

 

k. 60% das famílias referenciadas em serviços específicos (CRAS, CREAS), 

dos acolhidos com permanência superior a 30 dias. 

 A equipe terapêutica da OSC junto a gestão do Centro de Apoio São Paulo 

envia aos serviços de cada região a solicitação de referenciamento da família e 

acolhido, entregando uma cópia ao familiar quando este é atendido ou nas 

reuniões e visitas, além de uma cópia do referenciamento e e-mail ao órgão, as 

quais ficam arquivadas em prontuário.  

 Após atendimento e triagem das demandas pelo serviço social é solicitado 

aos órgãos em que o acolhido é referenciado e/ou faz acompanhamento um 

relatório do caso para melhor compreensão do caso pela da equipe de 

referência. 

 No desligamento do acolhido é entregue a ele solicitação de 

contrarreferência para os serviços de sua região (CAPS, CRAS, CREAS e etc.) 

e enviado por e-mail a estes órgãos. 

 
 

5. Metodologia 
 

 

ATIVIDADE 1 

Garantir que o acolhimento e a permanência no serviço ocorram de forma 
voluntária e gratuita. 

PROCEDIMENTO 

Realiza-se uma entrevista no ato do acolhimento junto ao acolhido, na qual é 
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apresentado o Programa Terapêutico e este é orientado acerca da gratuidade 
e voluntariedade do serviço. Neste momento assina os termos de adesão ao 
serviço – voluntariedade e gratuidade, autorização do uso de imagem, 
declaração de estado livre, ficha de acolhimento e contrato de prestação de 
serviços. 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica (Psicólogos, Assistente Sociais e Conselheiros em DQ) 

FREQUÊNCIA 

No ato do acolhimento 

 

ATIVIDADE 2 

Acolher pessoas mediante avaliação prévia da rede de saúde. 

PROCEDIMENTO 

No ato do acolhimento é verificado o encaminhamento e avaliação médica da 
rede pública de saúde, verifica-se a existência dos exames previamente 
agendados e/ou realizados e, caso necessário, é solicitada articulação com a 
rede ou família para realização de outros exames. 

RESPONSAVEL 

Gestão Terapêutica 

FREQUÊNCIA 

No ato do acolhimento 

 

ATIVIDADE 3 

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 

Na entrevista de acolhimento é apresentado ao acolhido o método e regimento 
interno da CT e ele assina termo de ingresso ao Programa Terapêutico 
contemplando as normas, regras, deveres e direitos de ambas as partes, este 
fica arquivado em prontuário. Uma cópia é entregue ao acolhido e estes 
documentos ficam expostos nas casas de acolhimento e nos murais da CT. 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

No ato do acolhimento 

 

ATIVIDADE 4 

Manter atualizados os registros dos acolhidos. 

PROCEDIMENTO 

Diariamente se relata na ficha multidisciplinar as ocorrências de maior 
relevância do acolhido dentro da CT. No prontuário do acolhido são verificados 
semanalmente os documentos arquivados, atividades terapêuticas, PAS, 
Relatórios e Evoluções Sociais e Psicológicos. A maioria destes dados 
também são alimentados em nosso sistema próprio. No início do acolhimento 
são preenchidos os formulários de cadastro de beneficiário e avaliação de 
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entrada e durante o processo terapêutico os formulários de andamento, todos 
estes no sistema online da COED/FEBRACT. 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

No mínimo semanalmente. 

 

ATIVIDADE 5 

Providenciar o cadastro dos acolhidos no sistema CadÚnico. 

PROCEDIMENTO 

Através da articulação de rede realizamos o cadastramento dos acolhidos via 
CRAS do Município de Juquitiba ou no município de origem do acolhido. 

RESPONSAVEL 

Assistentes Sociais 

FREQUÊNCIA 

Conforme demanda 

 

ATIVIDADE 6 

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 

No caso de intercorrência grave ou falecimento da pessoa acolhida, comunica-
se imediatamente os familiares e os órgãos competentes por meio de contato 
telefônico, e-mail, carta ou contato com o órgão de referência (encaminhador). 

RESPONSAVEL 

Responsável técnico, Gestão e Diretoria 

FREQUÊNCIA 

Quando ocorrer 

 

ATIVIDADE 7 

Realizar a orientação para acesso à documentação pessoal. 

PROCEDIMENTO 

O acolhido encaminhado que não tenha documento de identidade, Certidão de 
Nascimento, CPF ou outro documento, é realizado no prazo máximo de 30 
dias a articulação para emissão destes por meio dos órgãos competentes. Os 
acolhidos que tem toda sua documentação pessoal são orientados sobre a 
importância de se mantê-los regularizados.  

RESPONSAVEL 

Assistentes sociais 

FREQUÊNCIA 

Conforme demanda 

 

ATIVIDADE 8 
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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 

Acreditamos na inclusão do acolhido na tomada de decisão de nossa CT, 
como em uma família em que cada membro pode e deve expressar suas 
opiniões e sentimentos. Partindo deste princípio, são realizadas partilhas de 
quarto semanalmente (reunião entre os acolhidos do quarto), reunião entre 
coordenadores, padrinhos e equipe técnica semanalmente, caixa de 
sugestões (que é aberta semanalmente), assembleia quinzenal com todos os 
acolhidos e equipe e assembleias extraordinária para resolução de assuntos 
específicos. 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Semanal 

 

ATIVIDADE 9 

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 

Buscando atender à necessidade individual de desenvolvimento de cada 
acolhido são estabelecidos diferentes papeis na CT, sendo eles: coordenador 
de quarto, condução de grupo de mútua ajuda (Sobriedade e NA) e 
coordenação de Atividade Terapêutica de Cuidado, bem como “padrinhos” que 
orientam o bom andamento das atividades do cronograma e adaptação de 
novos acolhidos. Toda semana é realizada reunião com todos os acolhidos 
que exercem alguma responsabilidade na CT, conselheiros e gestor 
terapêutico. Além disto, criou-se um programa de capacitação e estágio em 
monitoria da comunidade terapêutica. 

RESPONSAVEL 

Gestão Terapêutica e Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Semanal 

 

ATIVIDADE 10 

Elaboração do Plano de Acolhimento Singular-PAS. 

PROCEDIMENTO 

De acordo com a Resolução de Nº 01 do CONAD utilizamos o PAS como 
ferramenta principal para um bom processo terapêutico. Este é construído pela 
equipe terapêutica juntamente com o acolhido em até vinte dias após seu 
ingresso na instituição. Mensalmente é realizada revisão do PAS, das metas 
e projeto de vida do acolhido. 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

http://www.maequeacolhe.com/
mailto:maequeacolhe@gmail.com
mailto:maequeacolhe@gmail.com


CTLC - PROJETO MÃE QUE ACOLHE 
CARITAS CAMPO LIMPO 
CNPJ 64.033.061/0012-90 

www.maequeacolhe.com   maequeacolhe@gmail.com 

 

• Estrada das Marrecas, 7005 - Juquitiba - SP 
• maequeacolhe@gmail.com • @maequeacolhe 

• 11 99870-4347 | 11 4681-5145 | 11 4683-3973 | 11 4683-3301 

 

PAS inicial com no mínimo 20 dias. 
Revisão mensal. 

 

ATIVIDADE 11 

Atividades relacionadas à teoria, modelo e método de Comunidade 
Terapêutica: 

• Assembleia comunitária; 

• Grupos de prevenção à recaída; 

• 12 Passos (ou atividade similar). 

PROCEDIMENTO 

O Plano de Prevenção a Recaída é aplicado semanalmente, fundamentado 
nas teorias de Terence Gorski, Paulo Knapp e Marlatt. 
Realizamos também os simulados dos grupos de mútua ajuda Pastoral da 
Sobriedade e NA e semanalmente ocorre o Estudo dos 12 passos, no qual um 
passo é discutido por semana. 
Quinzenalmente são realizadas assembleias gerais com a presença de todos 
os acolhidos e toda a equipe de colaboradores, nas quais são discutidos temas 
específicos, há o momento de fala aberta para sugestões, apontamentos e 
questionamentos de todos. Além de assembleias extraordinárias quando 
necessário. 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Semanal 

 

ATIVIDADE 12 

Assegurar atendimento psicossocial individual e em grupo. 

PROCEDIMENTO 

Dentro do Programa Terapêutico os nossos profissionais elaboraram 
atividades em grupo para atender as necessidades dos acolhidos, 
apresentando seu planejamento mensalmente a gestão terapêutica.   
Os atendimentos psicológicos individuais ocorrem de acordo com o PAS de 
cada acolhido e complexidade do caso, sendo no mínimo com frequência 
quinzenal. Os atendimentos individuais do serviço social ocorrem conforme o 
PAS de cada acolhido e complexidade, sendo no mínimo com frequência 
mensal.  
Os atendimentos, tanto psicológicos como sociais em grupo, ocorrem 
semanalmente. 

RESPONSAVEL 

Psicólogos e Assistentes Sociais 

FREQUÊNCIA 

Semanal 

 

ATIVIDADE 13 

Formação de vínculos, com a convivência entre os pares, com orientação 
técnica. 
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PROCEDIMENTO 

Com a elaboração das atividades terapêuticas, práticas de espiritualidade, 
lazer, atividades lúdicas, entre outras, consideramos ferramentas importantes 
proporcionando a todos uma abertura de confiança e fortalecimento de 
vínculos e uma sadia convivência. Sendo assim uma oportunidade de replicar 
essas práticas com a família do acolhido.  
Toda semana há partilha nos quartos, as atividades são preferencialmente 
realizadas em grupo para que haja interação e convivência. Nas visitas 
familiares é proposto um ambiente em que todos possam interagir e conviver 
e quem não recebe visita também é incentivado a participar de alguma 
atividade direcionada. 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Diariamente 

 

ATIVIDADE 14 

Promoção do desenvolvimento pessoal com a construção de um projeto de 
vida. 

PROCEDIMENTO 

O Projeto de Vida do acolhido é desenvolvido em atendimento individual com 
a equipe terapêutica e as atividades direcionadas visam este desenvolvimento, 
a equipe busca construir com cada acolhido objeto lúdico para a visualização 
das metas em sua rotina diária e são propostos grupos temáticos para 
aprofundar este tema. Os conselheiros buscam auxiliar e orientar tais 
atividades diariamente. 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Diariamente 

 

ATIVIDADE 15 

Promoção de atividades de conscientização sobre a dependência química e o 
desenvolvimento de estratégias para a melhora e manutenção da qualidade 
de vida. 

PROCEDIMENTO 

São desenvolvidas diariamente atividades voltadas para a conscientização 
sobre a dependência química e qualidade de vida, destacando se o PPR, o 
grupo de psicologia, o grupo do serviço social e a convivência com os 
conselheiros em dependência química. Assim como atividades formativas em 
relação ao estudo das substâncias psicoativas. 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Diariamente 
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ATIVIDADE 16 

Oferta de atividades e oficinas que objetivem a promoção da autonomia, 
organização, responsabilidade e autocuidado. 

PROCEDIMENTO 

Através das Atividades Terapêutica de Cuidado (manutenção e autocuidado) 
dentro da CT e a oferta de atividades externas como a saídas para vivencia 
religiosa, ou atividades cultura, esporte e lazer, promovemos a possibilidade 
de desenvolvimento da autonomia, organização, responsabilidade e 
autocuidado. 
Cada acolhido desenvolve uma atividade de cuidado com o ambiente que 
reside e convive, também é orientado no cuidado com seus pertences e 
higiene de forma diária. O bom desenvolvimento das atividades na CT 
depende da responsabilidade de cada acolhido e das orientações técnicas 
recebidas, para assim desenvolver as habilidades desejadas.   
Estes são temas discutidos em grupos temáticos e nas partilhas de quarto 
semanais. 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Diariamente 

 

ATIVIDADE 17 

Trabalho articulado com a rede de serviços locais para a garantia de direitos. 

PROCEDIMENTO 

Nossa CT busca atuar dentro de políticas públicas e de participação em 
conselhos e reuniões com os parceiros locais e regionais, com o propósito de 
contribuir com a rede e assim buscar a articulação para o atendimento dos 
acolhidos. 
Os parceiros mais comuns são: Centro POP e CREAS Taboão da Serra; 
CRAS, CREAS e COMAD de Juquitiba; CIC Feitiço da Vila; Centro POP Embu 
das Artes e Tribunal de Justiça de Itapecerica da Serra, assim como paróquias 
da Diocese de Campo Limpo. Neste ano, objetivamos ampliar o trabalho em 
rede e fortalecer as parcerias já existentes de forma a estreitar a relação com 
os órgãos, por meio de reuniões e visitas in loco.  

RESPONSAVEL 

Gestão e Diretoria. 

FREQUÊNCIA 

Sempre que necessário. 

 

ATIVIDADE 18 

Garantir mecanismos de encaminhamento à rede de saúde. 

PROCEDIMENTO 

A OSC possui fluxo estabelecido de referência e contra referência com o PSF, 
UBS e a Secretaria de Saúde Municipal, os quais, mesmo diante de suas 
fragilidades, tem atendido a demanda dos acolhidos e suas necessidades 
clínicas. 
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Conforme a demanda do acolhido é apresentada, a equipe solicitada avaliação 
a rede de saúde, caso haja a necessidade de atendimento ambulatorial, 
exames e etc. é solicitado a rede de assistência do município de origem o 
agendamento da demanda e articulado também o transporte do acolhido, para 
que ele já se familiarize com a rede de atendimento em seu pós-acolhimento. 
As urgências e emergências são prontamente atendidas em nosso município. 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Conforme demanda 

 

ATIVIDADE 19 

Garantir a participação da família e/ou responsável no processo de 
Acolhimento Social, bem como nas ações de preparação para a reinserção 
social. 

PROCEDIMENTO 

A Assistente Social após realizar o mapeamento da vida do acolhido leva o 
caso para discussão em equipe e assim se traça meta de restaurar ou criar 
vínculos com a família ou responsável visando prepará-lo para sua 
reintegração social. 
Os acolhidos e familiares com mais de 30 dias são referenciados e contra 
referenciados no município de origem e na região.   
A família é atendida individualmente pela equipe do Centro de Apoio, é 
convidada a participar das reuniões técnicas mensais neste mesmo local ou 
de forma online e nas visitas mensais que ocorrem na CT. Também é sugerido 
que participem de grupos de mútua ajuda e/ou grupo especializado no 
atendimento de codependentes. Assim como é oferecido encontros 
terapêuticos semanais promovidos pelo Instituto Thari aos familiares de 
acolhidos.  
São realizados contatos telefônicos sempre que necessário com os familiares 
e todos que quiserem são inclusos em um grupo de whatsapp. 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Constantemente. 

 

ATIVIDADE 20 

Propiciar atividades de autocuidado e sociabilidade, que desenvolvam 
autonomia, organização e responsabilidades nas atividades da vida diária e 
prática. 

PROCEDIMENTO 

De acordo com nosso Plano Terapêutico o acolhido assume responsabilidades 
na vida da CT e avalia a consciência de seus atos, sendo assim construímos 
com o acolhido algumas saídas para busca ativa de emprego, consultas 
médicas e odontológicas, entre outras demandas. Para isto são construídos 
planejamentos, cronograma e plano de segurança (instrumentais técnicos) 
antes da saída. Quando sai sozinho, após seu retorno, partilha da experiência 
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vivida a fim de identificarmos os fatores de proteção e de risco dentre suas 
ações. 
Os acolhidos assumem os papeis de responsabilidade pelas atividades de 
cuidado com as dependências da CT, acolhidos específicos cuidam do 
cumprimento do cronograma, da adaptação e orientação de novos acolhidos. 
Diariamente são supervisionados pelos conselheiros e semanalmente tem 
reunião com o gestor da equipe técnica. 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Diária 

 

ATIVIDADE 21 

Ofertar acesso de forma livre e não obrigatória a atividades de espiritualidade, 
sem discriminação de credo. 

PROCEDIMENTO 

Em nosso cronograma temos diariamente um horário reservado para o 
desenvolvimento da espiritualidade do acolhido, porém a aquele que não 
deseja participar é ofertado um espaço neste mesmo período para a realização 
de leitura e reflexão, como atividade alternativa.  

RESPONSAVEL 

Monitores e Conselheiros em DQ 

FREQUÊNCIA 

Diariamente 

 

ATIVIDADE 22 

Propiciar atividades físicas e desportivas que promovam a reabilitação física e 
o convívio comunitário. 

PROCEDIMENTO 

Em nossa CT ofertamos aos acolhidos uma quadra poliesportiva, uma 
pequena academia, para a prática de dinâmicas, esportes e trabalhos em 
grupo, das quais possam realizar exercícios que promovam a liberação de 
hormônios benéficos e exercitem sua musculatura. No cronograma existem 
horários específicos para a realização de tais atividades, mas são realizados 
constantemente ações para inclusão e convívio comunitário por meio do 
esporte e lazer. 

RESPONSAVEL 

Monitores e Conselheiros em DQ 

FREQUÊNCIA 

Diariamente 

 

ATIVIDADE 23 

Fornecer atividades internas para inclusão produtiva que promovam a 
autonomia e o autossustento do indivíduo. 

PROCEDIMENTO 

São ofertadas oficinas de capacitação profissional com a ministração de aulas 
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por parte dos acolhidos e de profissionais convidados. Atualmente temos 
desenvolvido oficinas de construção civil, cabeleireiro/barbeiro e panificação. 
Atividades de reforço escolar e alfabetização. Assim como iniciamos turmas 
de formações em monitoria. Todos realizam estágio prático para melhor 
execução das atividades. No mais, são incentivados a participar de cursos 
online em diferentes áreas do saber para capacitação profissional e ampliação 
de suas oportunidades de inclusão produtiva. 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Semanal 

 

ATIVIDADE 24 

Promover o acesso à rede externa de qualificação e requalificação 
profissional, com vistas à inclusão produtiva. 

PROCEDIMENTO 

Nossa CT se encontra em uma área rural e de precária condição de transporte 
público. Partindo desta visão estamos em construção de uma parceria com 
programas existentes dentro do município e criando uma rede de parceiros da 
rede privada que possam qualificar os acolhidos, contamos com voluntários 
que ministram e certificam cursos de empreendedorismo, administração 
familiar, panificação artesanal, cabeleireiro entre outros temas dentro da CT 
com a finalidade apresentada. Além disto, cursos online de qualificação 
profissional são incentivados na CT. 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Semanal 

 

ATIVIDADE 25 

Garantir o acesso a grupos externos de mutua ajuda. 

PROCEDIMENTO 

Nossa CT se encontra em uma área rural e de precária condição de transporte 
público, mas mantemos a participação do NA no Município de Itapecerica da 
Serra (todas as quartas feiras) de forma voluntária, utilizamos dos recursos de 
transporte da CT para garantimos o serviço. Além disto, os acolhidos são 
incentivados a incluírem em seu cronograma de saídas participação em grupos 
de mútua ajuda, bem como participar de forma online destes devido a 
pandemia.  

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Semanal 

 

ATIVIDADE 26 

Garantir o acesso a atividades culturais e de lazer externas. 
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PROCEDIMENTO 

Nossa CT juntamente com a articulação da rede construímos com o acolhido 
o estímulo de frequentar lugares que possam proporcionar prazer, alegria, paz 
e realização, agregando valores, sem destruir os as metas alcançadas dentro 
de seu Plano Terapêutico. Constantemente construímos saídas para o 
Cinema, Raffiting, shows culturais, prática de futebol externa, caminhada e 
banho de cachoeira, pescaria, entre outras. A equipe em reunião técnica 
semanal define os acolhidos que participaram das atividades externas 
utilizando os seguintes critérios: tempo de acolhimento, preferencialmente 
após 30 dias de acolhimento, fase e evolução no processo terapêutico e 
participação nas atividades internas, levando sempre em consideração o 
Plano de Atendimento Singular (PAS) do acolhido. 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Semanal 

 

ATIVIDADE 27 

Articular junto a rede de proteção social o atendimento e acompanhamento 
das famílias. 

PROCEDIMENTO 

Nossa CT acredita que para o bom sucesso dentro de um programa 
terapêutico é conseguir realizar um processo de acolhimento para a família 
com ferramentas que possam ajudar a mesma a conviver com o acolhido. 
Utilizamos dos grupos de mútua ajuda, como AL-ANON, “Amor Exigente” e 
“Pastoral Sobriedade”. Oferecemos semanalmente encontros terapêuticos 
promovidos por parceiros (Instituto Thari), além disto é oferecido atendimento 
e orientação em nosso Centro de Apoio. Por fim, todas as famílias são 
referenciadas na rede de assistência de seu município de origem. 

RESPONSAVEL 

Gestão e Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Semanal 

 

ATIVIDADE 28 

Promover a educação permanente (capacitação) dos membros da equipe. 

PROCEDIMENTO 

A Capacitação Técnica para todos os funcionários é frequente, com formação 
externas amplamente divulgada e incentivada, como cursos na FEBRACT, no 
DENARC, UNIAD, entre outros cursos presenciais e online. Além disto 
mensalmente são oferecidos momentos formativos voltados a dependência 
química e temas específicos em cada área de atuação dentro da CT.  

RESPONSAVEL 

Gestão e Diretoria 

FREQUÊNCIA 

Mensalmente 
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ATIVIDADE 29 

Estabelecer protocolo de preenchimento dos instrumentos de monitoramento. 

PROCEDIMENTO 

Nossa CT, prestará informação via sistema da COED a cada 15 dias com a 
finalidade de apresentarmos o fluxo de acolhimento, o perfil dos acolhidos, a 
condição social entre outras informações que o sistema da COED solicitar. 
Temos também nosso sistema próprio que armazena os dados de todos os 
acolhidos, prontuários e ficha de apontamentos multidisciplinares. Também 
planilhas para o pós acolhimento e dados estatísticos. 

RESPONSAVEL 

Equipe Técnica 

FREQUÊNCIA 

Quinzenalmente 

 

6. Prazo de execução do projeto 
01/04/2021 a 31/03/2022. 

 
 

7. Impacto Social Esperado 
 

• Proteção Integral dos acolhidos de substâncias psicoativas;   

• 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. Processo de Monitoramento e Avaliação  

  
 A gestão inicia neste ano processo de avaliação periódica do corpo de 
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funcionários e resultados obtidos (Anexo I) 

 Os resultados são monitorados mensalmente por meio de relatórios 

qualitativos nos quais os dados dos Planos de Acolhimento Singular Mensal 

(Anexo II) são compilados pelos gestores e apresentados a direção e equipe, 

informações quantitativas também são relevantes visto que comprovam a 

eficácia das ações desenvolvidas. A OSC possui sistema próprio para o 

armazenamento de dados, o qual gera gráficos por período solicitado com 

informações relevantes ao monitoramento dos acolhidos. 

 Além disto, são estabelecidos protocolos para as ações terapêuticas 

(Anexo III) para o bom desenvolvimento das atividades e avaliado seu 

cumprimento frequentemente para gerar os dados mensais.  

 
9. Recursos Físicos 

 
 

Quantidade Espaço ou equipamento 

01 Cozinha 

02 Refeitório 

02 Sala de estar/Descanso 

01 Setor administrativo com estrutura de escritório, 
almoxarifado e arquivo físico e digital das fichas de 
atendimento 

01 Espaço adequado para guarda de medicamentos 
controlados prescritos pelo serviço de saúde de 
referência 

02 Sala de reuniões e atendimento coletivo 

04 Sala para atendimento individual ou em pequenos 
grupos 

14 Banheiros individuais, com chuveiros e instalações 
sanitárias 

12 Dormitórios com mais de 3 beliches, com espaço para 
guarda de pertences individual 

02 Espaço de descanso para profissionais que trabalham 
no serviço 

04 Lavanderia 

02 Despensa 

02 Almoxarifado 

02 Área para realização de oficinas e atividades laborais 

01 Granja 

01 Horta 

01 Pomar 
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01 Área externa para prática de atividades físicas e 
desportivas 

01 Área interna para prática de atividades físicas e 
desportivas 

 
 
10. Recursos Humanos 

 
 

Nome Cargo/Função Formação Carga 
Horária 

Tipo de 
Vinculo 

Valor Pago 

Jaqueline Silles de 
Morais 

Gestora Ensino 
Superior em 
Psicologia 

44 H/S CLT R$ 3.020,00 

Osvaldo de Freitas 
Gomes 

Assistente 
Administrativo 

Ensino Médio 44 H/S CLT R$ 2.200,00 

Roberto Vieira dos 
Santos 

Conselheiro  Ensino Médio 44 H/S CLT R$ 2.280,00 

Maiara de Moraes Pedagoga Ensino 
Superior em 
Pedagogia 

44 H/S CLT R$ 1.500,00 

Marcio Aldo Mathias 
MEI 

Oficineiro Ensino Médio 44 H/S MEI R$ 1.500,00 

David de Moraes 
Rodrigues 

Ass Social Ensino 
Superior em 
Serviço Social 

30 H/S CLT R$ 2.500,00 

Samuel Cerqueira de 
Araujo 

Psicólogo Ensino 
Superior em 
Psicologia 

40 H/S CLT R$ 2.600,00 

Elza Domingues Serviços 
Gerais 

Ensino 
Fundamental 

44 H/S CLT R$ 1.600,00 

 
11. Riscos  
 

• Recursos municipais insuficientes para promoção de qualificação 

profissional e elevação da escolaridade. Assim como baixa oferta de 

empregos. 

• Dificuldade na construção de fluxos de referenciamento e inclusão no Cad 

Único nos municípios de origem dos acolhidos. 

• Dificuldades relacionadas a localização na OSC, como transporte público 

precário e em horários escassos. 

• Dados insuficientes de alguns acolhidos e familiares para manter o pós 

acolhimento pelo período solicitado. 
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IV- Recursos Financeiros  
 

1- Recursos de Contrapartida 
 

Descrição Valor ou quantidade Obs: 

Convênio SENAPRED R$ 41,028,00 35 vagas 

Doação de Amigos, 
Familiares e Paroquias 

R$ 4.000,00 Mês/Média 

Emendas Parlamentares A definir Quando empenhada 

 
         
2. Cronograma de Desembolso 
 
 

MÊS VALOR MENSAL 

1 R$            30.000,00 

2 R$            30.000,00 

3 R$            30.000,00 

4 R$            30.000,00 

5 R$            30.000,00 

6 R$            30.000,00 

7 R$            30.000,00 

8 R$            30.000,00 

9 R$            30.000,00 

10 R$            30.000,00 

11 R$            30.000,00 

12 R$            30.000,00 

TOTAL R$          360.000,00 

 
 
 
2.1. Planilha de Aplicação Financeira 
 
 

CATERGORIA % VALOR 

Recursos Humanos 60,00 % R$ 18.000,00 

Provisões 0,00 % R$ 0,00 

Benefícios 0,00 % R$ 0,00 

Material de Consumo 33,50% R$ 10.050,00 

Serviços de Terceiros  6,50 % R$ 1.950,00 

TOTAL 100% 30.000,00  
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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 (http://coed.febract.org.br/login) Caritas Mãe que Acolhe 

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. 

 

V- Transparência e Controle 

 Em conformidade com o art.11 da Lei 13.019/2014 a OSC disponibilizará 

em sítio eletrônico www.maequeacolhe.com 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.  

 

VI- Do gestor da parceria 

 A OSC nomeia Thiago Buscarioli Colares, RG 35.028.774-0 e CPF 

315.190.258-82 para responder pela parceria junto à celebrante, a 

Coordenadoria Estadual de Política sobre Drogas, Tribunal de Contas, 

Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento e demais órgãos de controle. 
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Juquitiba, 01 de abril de 2021. 
 
 
 

___________________________                        
ASSINATURA DO TÉCNICO 
RESPONSÁVEL PELO PROJETO 
 
 
 
_______________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA OSC 
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VII- ANEXOS 
 
 

ANEXO I - AVALIAÇÃO FUNCIONÁRIOS 

Nome:  

Cargo: 

Setor:  

Admissão:  

Data da Avaliação: 

Gestor:  

Competência Conceitos 
Critérios de avaliação 

Excelente 

(4) 

Bom 

(3) 

Regular  

(2) 

Mínimo 

(1) 

In
te

g
ra

ç
ã

o
 

Disciplina 

O empregado segue as regras e 

procedimentos da instituição 

(normas gerais) e as instruções de 

trabalho. 

    

Pontualidade 

Comparecimento do empregado na 

hora marcada no local de trabalho e 

sua permanência até o final do 

expediente. 

    

Adaptação aos 

processos de 

trabalho 

Capacidade de adaptar-se aos 

processos, métodos de trabalho, as 

regras e normas institucionais. 

    

D
e
s
e

n
v
o

lv
im

e
n

to
 

Qualidade do 

trabalho 

Capacidade do indivíduo em 

executar suas tarefas sem falhas, 

de maneira espontânea, zelando 

pela exatidão, confiabilidade, 

clareza, ordem e boa apresentação 

das tarefas executadas. 

    

Conhecimento 

do cargo 

Nível de conhecimento teórico e 

prático do cargo. Facilidade para 

desenvolver e assimilar tarefas 

inerentes ao cargo. 

    

O
rg

a
n

iz
a

c
io

n
a

is
 

Análise Crítica 

Capacidade de compreender as 

necessidades dos acolhidos com o 

objetivo de avaliá-las, visando à 

satisfação, tendo como referência 

as normas e rotinas da instituição. 

    

Comprometi- 

mento 

Demonstração de alto grau de 

compromisso com seus resultados 

e com a instituição. 

    

http://www.maequeacolhe.com/
mailto:maequeacolhe@gmail.com
mailto:maequeacolhe@gmail.com


CTLC - PROJETO MÃE QUE ACOLHE 
CARITAS CAMPO LIMPO 
CNPJ 64.033.061/0012-90 

www.maequeacolhe.com   maequeacolhe@gmail.com 

 

• Estrada das Marrecas, 7005 - Juquitiba - SP 
• maequeacolhe@gmail.com • @maequeacolhe 

• 11 99870-4347 | 11 4681-5145 | 11 4683-3973 | 11 4683-3301 

 

Planejamento 

Capacidade de elaborar um plano 

de trabalho estruturado e 

organizado contendo objetivos, 

metas, estratégias, indicadores e 

foco em resultados visando o 

desenvolvimento da organização. 

    

Equilíbrio 

Emocional 

Capacidade de manter ponderação 

nas diversas situações, 

comunicando-se de maneira 

assertiva e clara, conduzindo as 

ações de forma equilibrada e com 

empatia. 

    

Liderança 

Capacidade para orientar e 

estimular pessoas em prol de um 

objetivo comum, aumentando os 

esforços para obtenção de 

resultados de acordo com o 

planejamento e metas da 

organização. 

    

Relacionamento 

Interpessoal 

Capacidade de interagir com as 

pessoas de forma cordial, empática 

e respeitosa, mesmo em situações 

adversas, mantendo atitudes 

assertivas, com comportamento 

maduro e construtivo, respeitando a 

confidencialidade das informações. 

    

Foco no 

acolhido 

Capacidade de interagir com os 

acolhidos, identificar e 

compreender suas necessidades e 

implementar estratégias que visem 

sua evolução. 

    

Visão Sistêmica 

Capacidade de compreender a 

instituição como um todo e a 

interdependência das áreas, tendo 

conhecimento dos impactos de 

suas ações.  

    

 

Classificação das competências 

Grau Significado Conceito 

4 Excelente Apresenta comportamento esperado em todas as situações 

observadas. 

3 Bom Apresenta comportamento esperado em mais da metade das 

situações observadas. 

2 Regular Apresenta comportamento esperado em menos da metade das 

situações observadas. 

1 Mínimo Não apresenta ou apresenta pouquíssimas vezes o 

comportamento esperado nas situações. 
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Parecer do Gestor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado 

(   ) 

 

 

Reprovado 

(   ) 

Assinaturas: 

Gestor Terapêutico: 

 

Gestor Administrativo: 

 

Diretor: 

 

Colaborador: 
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ANEXO II – AVALIAÇÃO PAS 
 

Nome do acolhido:  

Data de entrada: ____ / ____ / ____ Fase: (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 

Convênio: (   ) Senapred (   ) Recomeço (   ) Social / Particular 

Data da avaliação: ____ / ____ / ____ 

 

• Atividades realizadas pelo acolhido 

Avaliação 3 2 1 

Atendimento Psicológico 

Individual  

(   ) AC (   ) MC (   ) BC    

Atendimento Social Individual (   ) AC (   ) MC (   ) BC    

Atendimento Conselheiros em 

DQ 

(   ) AC (   ) MC (   ) BC    

Contato Telefônico Familiar (   ) Sim (   ) Não    

Visita Familiar (   ) Sim (   ) Não    

Saídas de reintegração social (   ) Sim (   ) Não    

Encaminhamento para rede de 

saúde 

(   ) Sim (   ) Não    

Encaminhamento para o CAPS (   ) Sim (   ) Não    

Medicação indicada e/ou 

alterada 

(   ) Sim (   ) Não    

Encaminhamento CRAS e/ou 

CREAS 

(   ) Sim (   ) Não    

     

 

• Avaliação individual do acolhido 

Atividade 3 2 1 

Participação nas atividades recreativas, esportivas, 

artísticas e culturais 

   

Participação nas atividades de desenvolvimento da 

espiritualidade 

   

Participação nas atividades de autocuidado e 

sociabilidade (ATC’s) 
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Participação nas atividades de capacitação, promoção 

de aprendizagem e formação 

   

Relacionamento com o grupo de acolhidos 

(convivência) 

   

Relacionamento com a equipe terapêutica e 

administrativa 

   

Comunicação e desenvolvimento nas atividades grupais    

    

 

• Áreas da vida 

Área da vida 3 2 1 Meta do mês:  

Física     

Emocional     

Intelectual     

Familiar     

Afetiva     

Social     

Espiritual     

Financeira     

Profissional     

 

• Indicações e Observações 

Atividade Não Sim Qual? 

Encaminhamento a rede de saúde     

Encaminhamento ao CAPS     

Encaminhamento para emissão de 

documentos 

   

Encaminhamento ao CRAS e/ou 

CREAS 

   

Encaminhamento odontológico    

Instrumental, técnica ou teste 

psicológico 
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Observações: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Data prevista da próxima avaliação: ____ / ____ / ____ 

Assinaturas e carimbos: ANEXO III – PROTOCOLOS 

PROTOCOLO 1 – ACOLHIMENTO 

 

 

1. O gerenciamento das vagas disponíveis / convênios, deve ser realizado pela 

direção, a qual direcionará os interessados aos profissionais da gestão 

terapêutica e administrativa para respectivas orientações.  

 

2. O familiar/responsável e o acolhido devem ser identificados na portaria, a 

qual realizará as medidas protetivas de higiene (máscara, álcool em gel e 

temperatura) e os direcionará a Casa Mãe.  

 

3. Na Casa Mãe serão recepcionados pelos conselheiros, os quais realizarão a 

triagem inicial e preenchimento do rol de pertences do acolhido. Direcionarão 

o familiar/responsável ao técnico (psicólogo ou assistente social).  

 

Gerenciamento 
das Vagas

Direção
Gestão 

Terapêutica 
Gestão 

Administrativa

Identificação Portaria
Medidas de 

higiene
Direcionar a 
Casa Mãe

Recepção 

Casa Mãe

Triagem 
Conselheiros

Anamnese

Técnicos

Quest. 
Acolhimento 

Técnicos

Documentos
Contratos

Conselheiros

Cópias 
Documentos 

Contatos
Pagamentos

http://www.maequeacolhe.com/
mailto:maequeacolhe@gmail.com
mailto:maequeacolhe@gmail.com


CTLC - PROJETO MÃE QUE ACOLHE 
CARITAS CAMPO LIMPO 
CNPJ 64.033.061/0012-90 

www.maequeacolhe.com   maequeacolhe@gmail.com 

 

• Estrada das Marrecas, 7005 - Juquitiba - SP 
• maequeacolhe@gmail.com • @maequeacolhe 

• 11 99870-4347 | 11 4681-5145 | 11 4683-3973 | 11 4683-3301 

 

4. O técnico orientará a família e aplicará o questionário familiar; em seguida 

orientará o acolhido e aplicará a anamnese e os questionários de 

acolhimento. Após esses procedimentos abrir a ficha de apontamentos 

multiprofissionais e relatar as condições físicas e psíquicas do acolhido, 

informações do responsável e orientações passadas.  

 

5. No ato do acolhimento devem ser apresentados o método terapêutico e 

regimentos internos.  

 

6. Após registrar o acolhido na ata de entrada e saída, o acolhimento será 

digitalizado no sistema interno e serão gerados os contratos de prestação de 

serviço para serem assinados pelo familiar/responsável, acolhido e equipe. 

 

7. Deve-se atentar as cópias de todos os documentos do familiar/responsável 

e acolhido, assim como os todos os contatos necessários (telefone e e-mail). 

Inserir os responsáveis e membros nos grupos de whatsapp.  

 

8. Caso necessário, deve ser realizados pagamentos junto a gestão 

administrativa.  

 

9. Por fim, todos os documentos e informações devem ser direcionadas a 

gestão terapêutica. 

 
PROTOCOLO 2 – PRONTUÁRIOS / ARQUIVO 

 

 

1. Os conselheiros devem compilar os documentos do acolhimento (contratos, 

questionários, avaliação médica prévia, ficha multiprofissional, comunicado 

tempestivo de acolhimento e demais documentos que se fizerem 

necessários) e entregar a gestão terapêutica para aprovação e assinatura. 
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2. Após avaliação da gestão terapêutica o prontuário segue para o arquivo. 

 

3. No arquivo os prontuários devem permanecer em gavetas identificadas por 

convênio e em ordem alfabética. O arquivo morto também deve estar 

devidamente identificado por convênio e data.  

 

4. Todos os documentos a serem arquivados devem estar na pasta identificada 

para arquivamento, o qual deve ser realizado semanalmente ou com maior 

frequência, caso necessário. 

 

5. Para qualquer prontuário ser retirado do arquivo deve ser solicitado 

previamente aos responsáveis (conselheiros), deve ser preenchida a ficha 

de controle com os seguintes dados: data, profissional que solicitou, 

prontuário solicitado, finalidade. Posteriormente, ser preenchida e assinada 

a devolução. 

 

6. Assim que o prontuário for devolvido deve ser conferido pelos profissionais 

responsáveis. Todos os prontuários devem ser devolvidos no mesmo dia, até 

as 16h30min. 

 

7. A ordem de documentos nos prontuários segue em anexo a este protocolo. 

 

8. Na sala de arquivo devem permanecer apenas os responsáveis 

(conselheiros) e a gestão/direção, caso necessário.  

 

9. É dever de todos os funcionários manter a ordem e organização dos 

prontuários.  

ANEXO PROTOCOLO 2 

Ordem dos documentos no prontuário 

 

Parte I: Contrato 

1. Ficha de controle dos prontuários 
2. Anexo 5 (Senapred) ou Termo de Adesão ao Serviço Voluntariedade e 

Gratuidade (Recomeço) 
3. Contrato de Prestação de Serviços (com cópia de documento acolhido e 

responsável) 
4. Ficha de Acolhimento 
5. Questionário de Acolhimento / Declaração Estado Livre / Autorização Uso de 

Imagem 
6. Anamnese Física 
7. Rol de Pertences (entrada e saída) 

  
 Parte II: Rede 

1. Avaliação Médica Prévia 
2. Comunicado Tempestivo de Acolhimento 

 
 Parte III: PAS 
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1. Plano de Atendimento Singular (PAS) com anamnese psicológica e social, 
evoluções e metas mensais. 

2. Formulários de Reintegrações 
 
 Parte IV: Guias Médicas 

1. Receituários Médicos 
2. Exames e Agendamento de consultas 
3. Fichas de Registro de Medicamentos 
4. Controle de Pressão Arterial ou Glicemia 

 
 Parte V: Evolução Psicóloga 

1. Relatório Psicológico Inicial e Relatórios de Evolução Psicológica 
2. Encaminhamentos Psicológicos 
3. Atividades Psicológicas aplicadas em atendimento 

 
 Parte VI: Evolução Social 

1. Relatório Social Inicial e Relatórios de Evolução Social 
2. Inscrição Cadastro Único 
3. Referenciamentos 
4. Atividades sociais aplicadas em atendimento 

 

 Parte VII: Multi 
1. Formulários de Apontamentos Multiprofissionais em ordem cronológica 

 
 Parte VIII: Terapêutico 

2. Demais atividades terapêuticas desenvolvidas 
 

 Parte IX: Certificados 
1. Inscrições e Certificados de capacitações, cursos e oficinas 

 

 Parte X: Documentos 
1. Carta de Autorização de Guarda dos Documentos e Celular 
2. Protocolo de Recebimento dos Documentos e Celular 
3. Cópia de todos os documentos acolhido 

 

PROTOCOLO 3 – EVOLUÇÃO TERAPÊUTICA MENSAL 
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1. Os profissionais da equipe multidisciplinar (psicólogos, assistentes sociais e 

conselheiros) devem atender e acompanhar os acolhidos de sua referência 

conforme complexidade previamente estabelecida. 

 

2. Durante o mês devem alimentar o Plano de Atendimento Singular (PAS), os 

formulários de apontamentos multiprofissionais e o sistema interno com as 

informações pertinentes a evolução do acolhido.  

 

3. No final de cada mês deve ser elaborado um relatório evolutivo do acolhido 

por cada profissional, sendo estes: relatório de evolução psicológica, 

relatório de evolução social e relatório de evolução comportamental. Os 

quais serão encaminhados a gestão terapêutica por e-mail 

(documentosmaequeacolhe@gmail.com) até a terça feira anterior a visita 

familiar para avaliação e revisão.  

 

4. Devem constar nos relatórios as respectivas evoluções dos acolhidos, 

atividades realizadas, evolução dos vínculos, metas atingidas e objetivos a 

serem alcançados, entre outros aspectos que o profissional entender 

importante mencionar.  

 

5. Cabe a gestão terapêutica e/ou direção avaliar e revisar todos os relatórios 

e encaminhar para correção ao respectivo profissional em tempo hábil para 

tais correções. 

 

6. Na visita familiar os relatórios devem ser apresentados aos familiares em 

atendimento individual para que tomem ciência da evolução do acolhido 

assinando-o. Posteriormente, o acolhido também deve assinar o relatório.  

 

7. Após as devidas assinaturas, os relatórios devem ser arquivados no 

prontuário do acolhido.  
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