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PLANO DE TRABALHO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 Dados da pessoa jurídica mantenedora 

 

1.1.1 Matriz 

Razão Social: ASSOCIAÇÃO RENOVAR – CENTRO DE APOIO E RECUPERAÇÃO 

CNPJ: 10.172.899/0001-83 

Nome Fantasia: INSTITUTO RENOVAR 

Endereço: Rua Padre Celestino André Trevisan, 370 – Barreiro 

CEP: 07600-000 

Município:  Mairiporã – SP  

Telefones: 11 44190822 

E-mail: anasobrinho@institutorenovar.org 

Site: www.institutorenovar.org 

 

1.1.2 Local do acolhimento 

Razão Social:  O MESMO ACIMA 

CNPJ: 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

CEP: 

Município:  

Telefones: 

E-mail: 

Site: 

 

1.2 Identificação do responsável legal 

Nome: Ana Cristina Sobrinho Salú 

RG: 29.063.656-5 

CPF: 304.466.798-44 

Endereço: Rua Terceiro Sargento Alcides de Oliveira, 101 apto 14B 

CEP: 07050-030 

Município: Guarulhos - SP 

Telefones: 11 950673860 

E-mail: anasobrinho@institutorenovar 

 

1.3 Identificação do responsável técnico pela execução do serviço 

Nome: Wanderson Salú dos Santos 

RG: 18.529.527-7 

CPF: 147.145.718-42 

Endereço: Rua Serra Morena, 312 

CEP: 07600-000  

Município: Mairiporã – SP  

Telefones: 11 97363-3560 

E-mail: salu@institutorenovar.org 
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1.4 Identificação do responsável técnico pelo Plano de Trabalho 

Nome: Wanderson Salú dos Santos 

RG: 18.529.527-7 

CPF: 147.145.718-42 

Endereço: Rua Serra Morena, 312 

CEP: 07600-000  

Município: Mairiporã – SP  

Telefones: 11 97363-3560 

E-mail: salu@institutorenovar.org 

 

 

1.5 Apresentação da Organização 

 

O INSTITUTO RENOVAR é uma Associação Jurídica de Direito Privado, sem fins 

lucrativos, sem vínculos políticos, policiais ou religiosos, com a finalidade de atender a todos que a 

ela se dirigirem, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa e 

pessoas de terceira idade. A Associação tem como finalidade a defesa de pessoas consideradas 

dependentes de substâncias químicas, drogas e álcool. 

   

 

1.5a) Experiência prévia no público atendido 

 

 A Instituição atua desde sua fundação, em 2008, com o público alvo, conforme seus objetivos 

estatutários. Atende os munícipes da cidade de Guarulhos, através de contrato, desde 2011, bem 

como convênio com o Programa Recomeço desde 2014. 

 É participativa no COMAD da cidade de Guarulhos, e inscrita no CRCE desde 2013. 

 

1.5b) Relevância pública e social 

 

 Consta nas finalidades da Associação em seu Estatuto, no artigo 4º: 

 I – Desenvolver programa de apoio e assistência aos dependentes químicos 

 VII – Integrar com programas oficiais com o setor governamental 

 IX – Desenvolver programas oficinas de terapia ocupacional 

 XI – Promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das 

organizações de que trata as legislações pertinentes 

  

 Desenvolvemos nosso trabalho com atendimento interdisciplinar, com Psicólogos, 

Conselheiros em Dependência Química, Médico Clínico, Enfermeiro, Terapeutas e voluntários, 

utilizando técnicas como Psicoterapia, Programa 12 Passos, Laborterapia, Grafoterapia, 

Videoterapia, Aulas de Português, capacitações em diversos seguimentos, dentre outros. O 

programa Terapêutico desenvolvido pelo INSTITUTO RENOVAR consiste em recuperar o 

indivíduo do processo compulsivo/obsessivo que se encontra e reabilitá-lo à convivência em 

sociedade.  

 

 

 

1.6 Análise Diagnostica do território 
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A Associação Renovar está localizada na cidade de Mairiporã/SP (aproximadamente 30Km do 

Centro da Capital Paulista), tendo como cidades limítrofes a própria Capital/SP, Guarulhos (segunda 

maior cidade do estado), Nazaré Paulista, Atibaia, Caieiras e Franco da Rocha. O município tem 

população estimada de 96.850 pessoas, área de 320,70 km2, Densidade Demográfica de 302,01. 

Dados obtidos através do http://www.perfil.seade.gov.br/ , acessado em 30/04/2019 às 10:10h. 

A cidade divide-se em tres polos relevantes: 

1) Serra da Cantareira, divisa com Zona Norte de São Paulo, capital, onde localizam-se 

basicamente condomínios residenciais 

2) Area central da cidade, conhecida como a area urbana, onde concentram-se a maior parte dos 

comércios, serviços públicos, prefeitura, camara municipal, além de areas residenciais 

3) Distrito de Terra Preta, divisa com a cidade de Atibaia/SP, ao longo da Rodovia Fernão dias, 

onde está instalado um Polo Industrial, a ETEC de Mairiporã e alguns bairros residenciais. 

Deve-se contabilizar que, pela proximidade territorial, a maior parte dos atendimentos provém de 

municípios como Guarulhos e São Paulo – Capital. 

 

 

1.7 Mapeamento da rede de serviços utilizada 

 

Nome 

Referência 

na 

organização 

Telefone E-mail 
Ações 

desenvolvidas 

CRAS  
11 4419-

1624 
crasmairipora@ig.com.br 

Inscrição em 

programas de 

Governo e 

CadÚnico 

CREAS  
11 4604-

6443 
 creasmairipora@ig.com.br  

Atendimento em 

situações de 

violação de 

direitos 

Secretaria de 

Esportes 

Ronaldo 

Silva 

11 4419-

8000 
 

Jogos esportivos 

entre CT´s nas 

instalações 

municipais – 

Campo de 

Futebol ou 

Ginásio de 

Esportes 

Pronto 

Socorro 
Plantonista 

11 4419-

4422 
 

Atendimento 

médico de 

emergência  

CTA Cecília 
11 4419-

6517 
ctamairipora@ig.com.br 

Realização de 

exames e 

atendimentos 

referente à 

doenças 

DST/AIDS 

Caps AD Maria 11 4419- Sms.capsad@mairipora.sp.gov.br Atendimento 

http://www.perfil.seade.gov.br/
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3790 especializado e 

encaminhamento 

para 

acolhimento 

Posto Saúde 
11 4419-

7101 
Gleice   

Atendimento 

médico 

especializado, 

vacinas e 

odontologia 

 

Narcóticos 

Anônimos 
Anônimo 

11 3101-

9626 
 

Participação em 

grupo de ajuda 

mútua 

Alcoólicos 

Anônimos 
Anônimo 

11 3229-

3611 
 

Participação em 

grupo de ajuda 

mútua 

Amor 

Exigente 

Grupo 

Familiar 

11 4419-

0663 
 

Participação da 

família em 

grupo de ajuda 

mútua. 

 

 

 

1.8 Modalidade de acolhimento 

 

Comunidade Terapêutica de Interesse Social 

Legalmente Constituída (LC) 
X 

Casa de Passagem  

República  

 

1.9 Público alvo 
 

Adulto Gênero Masculino X 

Adulto Gênero Feminino  
 

1.10 Permite tabaco 
 

Sim X 

Não  
 

1.11 Capacidade total de atendimento (de acordo com o aprovado pela Vigilância Sanitária) 

 

Número de vagas 90 

 

 

1.12 Quantidade de vagas sugeridas para o Programa Recomeço 
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1.13 Percentual de vagas disponíveis para o Programa Recomeço 
 

 

 

 

2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

Serviço de acolhimento destinado a adultos com transtornos decorrentes do uso e abuso de 

substancias psicoativas, 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 química e o desenvolvimento de estratégias para manutenção da 

abstinência, em trabalho articulado com a rede de serviços, em especial de saúde e assistência social. 

O período máximo de acolhimento do atendido neste serviço é de 180 dias, conforme o Plano 

de Atendimento Singular – PAS, podendo ser excepcionalmente prorrogado por até mais 90 dias, 

mediante relatório social fundamentado, encaminhado ao Grupo de Gestão Executiva do Programa 

Recomeço que deliberará sobre a prorrogação solicitada. 

 

a. Recepção do acolhido e avaliação inicial do caso. 

b. Construção de Plano Individual de Atendimento, baseado no Projeto Terapêutico Individual 

orientado pelo órgão conveniado. 

c. Orientações e encaminhamentos para a rede de serviços quando necessário. 

d. Orientação para acesso à documentação pessoal. 

e. Busca ativa da família 

f. Atividades para reestabelecimento de vínculos familiares comunitários. 

g. Construção do processo de desligamento do serviço com a conquista da autonomia e 

reinserção familiar quando possível. 

h. Atividades de laborterapia com a execução de trabalhos com significados terapêuticos e/ou 

execução de tarefas que desenvolvam autonomia, organização e responsabilidades nas 

atividades da vida diária e prática, acompanhando os propostos pela Organização Celebrante 

e os princípios contidos na Resolução do CONAD 001/2015 – Marco Regulatório das 

Comunidades Terapêuticas. 

i. Atividades de conscientização sobre a dependência química que visem despertar no residente 

a percepção de hábitos, comportamentos, pensamentos e sentimentos que comprometem a sua 

qualidade de vida, proporcionando também o desenvolvimento de habilidades para o resgate 

de valores e hábitos saudáveis. 

j. Atividades de espiritualidade, sem discriminação de credo, que promovam a dimensão da 

pessoa humana que traduz a busca em alcançar a plenitude da sua relação com o seu bem estar 

espiritual na forma como cada um concebe. 

k. Atividades físicas e desportivas que promovam a reabilitação física e o convívio comunitário. 

l. Assistência psicossocial em atendimentos individuais ou em grupos. 

m. Atividades para reinserção social que promovam a capacitação para atividades remuneradas 

e apoiam a conquista da autonomia e do autosustento. 

Número de vagas 30 

Percentual de vagas 33% 
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n. Construção do processo de desligamento do serviço com encaminhamentos para grupos de 

ajuda e serviços de apoio a usuários de substâncias psicoativas. 

 

ATIVIDADE OBJETIVO PROFISSIONAL 

Orientação Familiar 

Apresentar o programa terapêutico. 

Prestar informações e/ou esclarecimentos sobre 

o problema. 

Orientar para as ações a serem tomadas. 

Psicóloga 

Conselheiro DQ 

Coordenador 

Reunião Familiar 

Avaliar o grau de comprometimento emocional 

da família. 

Verificar a frequência aos às reuniões do CAPS. 

Trabalhar reestruturação familiar. 

Orientar para as condutas pós-tratamento. 

 

Nesta atividade são utilizados atendimentos 

individuais ou em grupo, conforme a 

necessidade específica. 

Psicóloga 

Conselheiro DQ 

Orientação / 

Avaliação 

Psicológica 

Avaliar quadro psicológico do paciente. 

Verificar junto com médico clínico a 

necessidade ou não de avaliações sobre co-

morbidades 

Acompanhar o paciente durante o tratamento. 

Trabalhar questões emocionais. 

 

Neste processo são utilizados dinâmicas de 

grupo e/ou atendimento individual. 

Psicólogas 

Avaliação Clínica 

Avaliar condições clínicas do acolhido, analisar 

hemograma, encaminhar para especialista 

quando necessário. 

Médico Clínico 

Avaliação 

Psiquiátrica 

Avaliar quadro psiquiátrico do acolhido, avaliar 

comorbidades 
Médico Psiquiatra 

Acompanhamento 

Enfermagem 

Medição semanal de sinais vitais. Medição 

mensal de dextro. Acompanhamento de 

medicação quando prescrito. 

 

Profissional 

Enfermagem 

Capoeira 

Trabalhar a coletividade, disciplina e atividade 

física 

Contribui com diminuição de ansiedade. 

Mestre Capoeirista 
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Reunião 12 Passos 

Trabalhar a filosofia de 12 passos, base do 

processo de recuperação. 

Inclui neste processo reuniões em grupo, 

individuais, avaliações e trabalhos escritos. 

Coordenadores e 

Conselheiros 

P.P.R. 

Plano Prevenção a Recaída. Abordagem de 

questões e situações do cotidiano ainda dentro 

da Instituição mostrando novos caminhos e 

soluções para estes casos. 

Coordenadores e 

Conselheiros 

Atividade Física 
Restabelecer saúde física com atividade de 

caminhadas e exercícios leves. 
Monitores 

Astrologia 

Busca e entendimento de uma outra visão da 

dependência química através da astrologia. 

Busca do autoconhecimento 

Astrólogo 

Informática 

Laboratório de informática para ensino básico 

da tecnologia digital. Visa reinserção e 

eliminação do analfabetismo digital. 

Professor de 

Informática 

Palestras 

Colocar o paciente em contato com pessoas que 

já passaram pelo processo e hoje encontram-se 

há tempo em abstinência. 

Através de histórias pessoais cria-se um vinculo 

de identificação fundamental para o processo 

pós-tratamento. 

Voluntários 

Membros de AA e 

NA 

( Alcoólicos e 

Narcóticos 

Anônimos) 

Ressocialização 

(Processo de 

Reinserção Social) 

Processo de retorno temporário à residência. 

Inicio do retorno a sociedade. A participação 

familiar é vital analisando os comportamentos. 

Caso o acolhido não possua família, é realizado 

a integração com  outros equipamentos do 

Programa Recomeço, como Casa de Passagem e 

Moradia Assistida. 

Paciente já está apto a perceber as dificuldades 

e trabalhá-las antes do término do tratamento. 

Psicóloga, 

Coordenador, 

Conselheiros em 

conjunto com 

familiares. 

Visita Grupos de 

Ajuda 

Visitas aos Grupos de Ajuda (AA e NA) para 

familiaridade com processo de recuperação pós-

alta. 

Acompanhado por 

membro da equipe 

terapêutica. 

Saídas diversas 

Frequência à eventos culturais e esportivos 

externos, como jogos, shows, peças de teatro e 

eventos dos Grupos de Ajuda 

Conselheiros ou 

Monitores 
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3. RECURSOS FÍSICOS 

 

Estrutura física existente Quantidade 

1. Cozinha 1 

2. Refeitório 1 

3. Sala de estar/descanso 1 

4. Setor administrativo com estrutura de escritório, almoxarifado e arquivo 

físico e digital das fichas de atendimento 
4 

5. Espaço adequado para guarda de medicamentos controlados prescritos pelo 

serviço de saúde de referência 
1 

6. Sala de reuniões e atendimento coletivo 1 

7. Sala para atendimento individual ou em pequenos grupos 1 

8. Banheiros individuais, com chuveiros e instalações sanitárias 10 

9. Banheiro coletivo (lugares), com chuveiros e instalações sanitárias 4 

10. Dormitórios individuais, com espaço para guarda de pertences individual 0 

11. Dormitórios com até 3 beliches, com espaço para guarda de pertences 

individual 
18 

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

individual 
0 

13. Espaço de descanso para profissionais que trabalham no serviço 1 

14. Lavanderia 1 

15. Despensa 1 

16. Almoxarifado 1 

17. Área para realização de oficinas e atividades laborais 1 

18. Granja 0 

19. Horta 1 

20. Pomar 1 

21. Área externa para prática de atividades físicas e desportivas 2 

22. Área interna para prática de atividades físicas e desportivas 2 

23. Lagos para pesca 3 

24. Academia 1 

25. Sala de Informática 1 

26. Sala de Reuniões 1 
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4. RECURSOS HUMANOS 

 

Quant. Função 
Carga horária 

semanal 

Regime de 

contratação 

Forma de 

financiamento 

1 Psicólogo 40h CLT Programa Recomeço 

1 Ass. Social 30h CLT Programa Recomeço 

5 Conselheiro 40h CLT Programa Recomeço 

1 Manutenção 40h CLT Programa Recomeço 

1 Aux Cozinha 40h CLT Programa Recomeço 

1 Arquivista 40h CNPJ Programa Recomeço 

1 Encarregado 40h Contrato Recurso Próprio 

1 Psicólogo 40h CNPJ Recurso Próprio 

1 Astrólogo 4h MEI Recurso Próprio 

1 Médico 6h (mensal) CNPJ Recurso Próprio 

1 Enfermeiro 12h MEI Recurso Próprio 

 

4.1 Descrição das funções 

 

Função Descrição das atribuições do cargo 

Psicólogo 

• 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. 

• Avaliação quadro psicológico do acolhido 

• Avaliação em conjunto com a equipe médica a presença de 

comorbidades 

• Integração da Equipe Interdisciplinar (psicólogo Gestor do 

Programa) 

• Aplicação de testes psicológicos, quando necessário. 
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Assistente Social 

• Agendamento e realização de entrevistas de Triagem e 

avaliação dos acolhidos.  

• Providenciar documentos pessoais e benefícios 

socioassistenciais para o acolhido e sua família. 

• Busca ativa familiar.  

• Encaminhamento para a rede de saúde (caso seja necessário).  

• Interação com o sistema judicial. 

• Atendimento familiar.  

• Realização de reuniões temáticas com o grupo de acolhidos. 

• Elaboração de relatórios e registro em prontuários. 

Conselheiros 

Monitores 

• Contribuição na organização interna da CT.  

• Acompanhamento das atividades internas e externas do 

Cronograma.  

• Avaliação do cumprimento das Normas de Moradia e normas 

básicas da CT.  

• Elaboração da Ficha de Evolução.  

• Intervenção com os acolhidos de forma individual e grupal.  

• Organização dos prontuários e documentos dos acolhidos. 

• Realização de atividades ligadas à conscientização sobre a 

dependência química. 

• Organização e acompanhamento de laborterapias 

Auxiliar Administrativo 

• Suporte na área de gestão da organização. 

• Oferecer atendimento telefônico. 

• Arquivamento de documentos e sua manipulação (xerox, 

scanner, assinaturas). 

• Auxiliar no fechamento de prestação de contas. 

• Executar serviços externos quando necessário (bancos, 

correios, etc). 

Manutenção 

• Manutenção predial 

• Conservação das áreas comuns 

• Jardinagem 

• Manutenção das áreas desportivas (piscina, campo, academia) 

Auxiliar de Cozinha 

• Organização da cozinha e despensa 

• Verificação de prazos de validade 

• Preparação e cocção dos alimentos 
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Encarregado 

• Organização e orientação de atividades externas e internas 

• Condução (GRATUITA) de acolhidos para atividades externas 

(exames médicos, atendimento de emergência, grupos de ajuda, 

atividades desportivas) 

Astrólogo 

• Auxilia no autoconhecimento, tanto no processo individual 

quanto no coletivo. Promove dinâmicas em grupo utilizando 

o mapa astral e não há contraposição ao tratamento utilizado. 

•  Essa atividade visa auxiliar (como terapia alternativa) o 

tratamento da dependência do álcool e outras drogas, 

levando ao acolhido aspectos de humanidade, gerando 

assim a possibilidade de se reco 

Enfermeiro 

• Aferição de sinais vitais. Organização, separação, 

ministração de medicação, quando prescrito. Atendimentos 

de intercorrências. 

Médico clinico 

• Atendimento inicial, avaliação e aplicação de conduta 

medicamentosa. 

• Encaminhamento para especialidades. 

• Avaliação e definição da conduta em caso de comorbidades 

relativas à saúde física. 
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5. OBJETIVOS  

 

5.1 Objetivo Geral 

 

Ofertar serviço de acolhimento social especializado, em regime residencial, para atendimento 

de adultos com transtornos decorrentes do uso e abuso de substancias psicoativas, de caráter protetivo, 

transitório, VOLUNTÁRIO e GRATUITO, visando uma melhora significativa na sua qualidade de 

vida.  

 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

a. Garantir a execução do atendimento dentro das diretrizes do Programa Recomeço: uma vida 

sem drogas, estabelecidas pelo Edital SEDS nº 001/2017 e Resolução SEDS/SES nº 01/2017 

e Resolução SEDS nº 08/2017, assim como pela Celebrante, sendo esta a FEBRACT. 

b. Disponibilizar informações para cumprimento de metas através da aferição dos indicadores 

sociais pertinentes ao sistema de monitoramento do Programa Recomeço: uma vida sem 

drogas, possibilitando a avaliação e mensuração dos resultados e impactos das atividades 

desenvolvidas. 

c. Garantir a adequada gestão administrativa e a correta aplicação dos recursos financeiros em 

sua prestação de contas. 

  



 

14 

Rua Padre Celestino André Trevisan, 370 – Mairiporã – SP  

6. MÉTODO 

 

De acordo com os objetivos estabelecidos acima, a OSC desenvolverá os mesmos da seguinte 

forma: 

 

ATIVIDADE 

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

gratuita. 

PROCEDIMENTO 

Assinatura da ficha de adesão voluntária e prestação de acolhimento gratuito. Possibilidade 

de desligamento a qualquer momento, com preenchimento da ficha de desligamento. 

RESPONSAVEL 

Assistente Social, Auxiliar administrativo, Psicólogos, Conselheiros, Monitores 

FREQUÊNCIA 

Na admissão e no desligamento do acolhido. 

 

ATIVIDADE 

Acolher pessoas mediante avaliação prévia da rede de saúde. 

PROCEDIMENTO 

Verificar documentos de encaminhamento do equipamento que realizou a solicitação da vaga 

e encaminhamento do acolhido. 

RESPONSAVEL 

Assistente Social, Auxiliar administrativo, Psicólogos, Conselheiros, Monitores 

FREQUÊNCIA 

Na admissão do acolhido. 

 

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 

Assinatura do termo de voluntariedade com regimento interno. (CT) 

RESPONSAVEL 

Assistente Social, Auxiliar administrativo, Conselheiros, Monitores 

FREQUÊNCIA 

Na admissão do acolhido. 

 

ATIVIDADE 

Manter atualizados os registros dos acolhidos. 

PROCEDIMENTO 

Registrar atividades realizadas com os acolhidos. 

RESPONSAVEL 

Assistente Social, Auxiliar administrativo, Conselheiros, Monitores, médico, enfermeiro, 

demais profissionais que realizam atendimento. 

FREQUÊNCIA 

Semanalmente, conforme o atendimento realizado. 
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ATIVIDADE 

Providenciar o cadastro dos acolhidos no sistema CadÚnico. 

PROCEDIMENTO 

Cadastramento no CadÚnico 

RESPONSAVEL 

Assistente Social 

FREQUÊNCIA 

Quando necessário. 

 

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 

Comunicação oficial de intercorrência grave ou óbito. 

RESPONSAVEL 

Assistente Social, Auxiliar administrativo, Conselheiros, Monitores, médicos, enfermeiro, 

psicólogos 

FREQUÊNCIA 

Quando houver ocorrência. 

 

ATIVIDADE 

Realizar a orientação para acesso à documentação pessoal. 

PROCEDIMENTO 

Orientar acolhidos sobre procedimentos para orientação de documentação. 

RESPONSAVEL 

Assistente Social 

FREQUÊNCIA 

Quando necessário. 

 

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 

Realização de reuniões ou assembleias. 

RESPONSAVEL 

Psicólogos, Conselheiros 

FREQUÊNCIA 

Quando solicitado pelos acolhidos. 

 

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). 
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PROCEDIMENTO 

Orientação, treinamento (quando necessário) e designação de funções passíveis de realização 

pelo acolhido dentro da Instituição. 

RESPONSAVEL 

Psicólogos, Conselheiros 

FREQUÊNCIA 

Quando houver possibilidade do acolhido realizar a atividade. 

 

ATIVIDADE 

Elaboração do Plano de Acolhimento Singular-PAS. 

PROCEDIMENTO 

Após avaliação psicológica e verificação do quadro geral do acolhido, elaborar PAS 

RESPONSAVEL 

Psicólogos, Conselheiros, Assistente Social 

FREQUÊNCIA 

PAS inicial com no mínimo 20 dias. 

 

ATIVIDADE 

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

• assembleia comunitária; 

• grupos de prevenção à recaída; 

• 12 Passos (ou atividade similar) 

• Laborterapia 

• Lazer 

PROCEDIMENTO 

Realização das atividades 

RESPONSAVEL 

Conforme a atividade realizada (Psicólogo, Conselheiro, Monitor) 

FREQUÊNCIA 

Conforme a atividade realizada. 

 

ATIVIDADE 

Assegurar atendimento psicossocial individual e em grupo. 

PROCEDIMENTO 

Atendimento psicossocial. 

RESPONSAVEL 

Psicologo, Assistente Social. 

FREQUÊNCIA 

Quinzenal, ou quando necessário 

 

ATIVIDADE 

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

PROCEDIMENTO 

Reuniões, orientação, atendimento individuais e em grupo. 

RESPONSAVEL 

Conselheiros, monitores, psicólogos 
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FREQUÊNCIA 

Semanal 

 

ATIVIDADE 

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

PROCEDIMENTO 

Execução do programa terapêutico, atendimentos em grupo e individual 

RESPONSAVEL 

Conselheiros, monitores, psicólogos 

FREQUÊNCIA 

Semanal. 

 

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 

Reuniões de conscientização sobre a dependência química, plano de prevenção a recaída, 

treino de habilidades sociais 

RESPONSAVEL 

Conselheiros, monitores, psicólogos 

FREQUÊNCIA 

Semanal. 

 

ATIVIDADE 

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

responsabilidade e autocuidado. 

PROCEDIMENTO 

Realização de laborterapia, orientação sobre procedimentos para organização pessoal e do 

ambiente, treino de habilidades sociais. 

RESPONSAVEL 

Conselheiros, monitores, psicólogos 

FREQUÊNCIA 

Semanal. 

 

ATIVIDADE 

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

PROCEDIMENTO 

Contato com CRAS, CREAS, CTA e Pronto Socorro 

RESPONSAVEL 

Assistente Social, Conselheiros, Psicólogos, Médicos e Enfermeiro 

FREQUÊNCIA 

Quando necessário. 

 

ATIVIDADE 

Garantir mecanismos de encaminhamento à rede de saúde local. 

PROCEDIMENTO 

Encaminhar a rede de saúde 
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RESPONSAVEL 

Encarregado, Conselheiros, Monitores 

FREQUÊNCIA 

Quando Necessário. 

 

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 

Visitas Mensais, ligações semanais, atendimento psicoterápico quando necessário. 

RESPONSAVEL 

Conselheiros, Psicologos e Assistente Social 

FREQUÊNCIA 

Semanal, mensal ou conforme a necessidade. 

 

ATIVIDADE 

Propiciar atividades de autocuidado e sociabilidade, que desenvolvam autonomia, 

organização e responsabilidades nas atividades da vida diária e prática. 

PROCEDIMENTO 

Laborterapia, treino de habilidades sociais 

RESPONSAVEL 

Conselheiros, Monitores 

FREQUÊNCIA 

Semanal. 

 

ATIVIDADE 

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

discriminação de credo. 

PROCEDIMENTO 

Reunião de Espiritualidade, com participação voluntária 

RESPONSAVEL 

Conselheiros, monitores 

FREQUÊNCIA 

Diária 

 

ATIVIDADE 

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

comunitário. 

PROCEDIMENTO 

Prática de esportes 

RESPONSAVEL 

Encarregado, Monitores 

FREQUÊNCIA 

Diária 

 

ATIVIDADE 

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

PROCEDIMENTO 

Aulas de Português, Aulas de Informática 

RESPONSAVEL 

Voluntários qualificados 

FREQUÊNCIA 

Mensal. 

 

 

ATIVIDADE 

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

inclusão produtiva. 

PROCEDIMENTO 

Não há disponibilidade na cidade de cursos de qualificação profissional. Em contra partida a 

Instituição disponibiliza laboratório de informática para orientação e elaboração de Currículo 

e técnicas para participar de entrevistas em RH  

RESPONSAVEL 

Conselheiros, Monitores, Assistente Social, psicólogos 

FREQUÊNCIA 

Mensal 

 

ATIVIDADE 

Garantir o acesso a grupos externos de mutua ajuda. 

PROCEDIMENTO 

Vista a grupos de ajuda, quando o acolhido apresentar condições  

RESPONSAVEL 

Conselheiros, Monitores 

FREQUÊNCIA 

Quinzenal 

 

ATIVIDADE 

Garantir o acesso a atividades culturais e de lazer externas. 

PROCEDIMENTO 

Visita a teatro, exposições e demais atividades 

RESPONSAVEL 

Encarregado, conselheiro, monitor 

FREQUÊNCIA 

Quando houver atividades acessíveis 

 

ATIVIDADE 

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

PROCEDIMENTO 

Encaminhamento dos familiares a grupo de ajuda mútua 

RESPONSAVEL 

Assistente Social, Psicólogos, Conselheiros 

FREQUÊNCIA 

Quando necessário. 
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ATIVIDADE 

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

PROCEDIMENTO 

Inclusão em cursos de capacitação 

RESPONSAVEL 

Psicólogos 

FREQUÊNCIA 

Quando houver disponibilidade de cursos. 

 

ATIVIDADE 

Estabelecer protocolo de preenchimento dos instrumentos de monitoramento. 

PROCEDIMENTO 

Registros de atividades no prontuário. 

RESPONSAVEL 

Qualquer profissional que realizar atendimento. 

FREQUÊNCIA 

Quinzenal 

 

ATIVIDADE 

Gestão financeiro-administrativa 

PROCEDIMENTO 

Processos de contas a pagar, receber e prestação de contas com transparência, demonstrando 

a utilização dos recursos públicos de maneira eficaz. 

RESPONSAVEL 

Presidente 

FREQUÊNCIA 

Conforme a atividade. 

 

 

 

7. TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 

 

A ASSOCIAÇÃO RENOVAR – Centro de Apoio e Recuperação, em conformidade com o 

art.11 da Lei 13.019/2014, disponibiliza em sítio eletrônico (www.institutorenovar.org) as ações 

realizadas em parceria com o poder público, permitindo o acesso das informações ao público, 

conforme imagem abaixo. 
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8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Variável Valor 

Taxa de ocupação 80% 

Média de permanência (dias) 90 

Taxa de acolhidos encaminhados para cursos de qualificação 50% 

Taxa de acolhidos atendidos em outros serviços da rede regional 

(saúde, assistência social, justiça, educação, dentre outros) 
80% 

Taxa de acolhidos que participaram de atividades de convívio social 

fora da unidade de atendimento (atividades culturais, esportivas, de 

lazer, religiosas, grupos de ajuda, etc.) 

60% 

Taxa de desligamentos qualificados 50% 

Taxa de acompanhamento por 12 meses pós saída 50% 

Taxa de acolhidos referenciados no CRAS ou CREAS da região e 

cadastrados no CadÚnico 
100% 

Taxa de famílias referenciadas em serviços específicos (CRAS, 

CREAS, Recomeço família) 
30% 

Taxa de profissionais de nível superior capacitados 100% 

Taxa de profissionais de nível médio de cada serviço capacitados 70% 

 

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidade, ____ de _________________ de ___________ 

 

_________________________________________ 

ASSINATURA DO TÉCNICO 

RESPONSÁVEL PELO PLANO DE TRABALHO 

 

 

_________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA OSC 

Categoria % Valor 

Recursos Humanos 40,74 16.500,00 

Provisões   

Benefícios   

Material de consumo 43,88 17.770,00 

Serviços de terceiros 15,38 6.230,00 
 Total 100 40.500,00 


