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                                   PLANO DE TRABALHO REPUBLICA 

  

  

I.  Identificação da Organização da Sociedade Civil   

    
1- Dados da pessoa jurídica mantenedora  

Nome: ASSOCIÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO AO INDIVÍDUO – ABRAPI  

CNPJ: 35.252.296/0001-12  

Endereço: Rua Vilaça, nº 195 – sala 14 – Centro CEP: 12.210-000  

Município: São José dos Campos/SP   

Telefones: (12) 3346-3356 / (11) 9 9809-7978      

E-mail institucional: contato@abrapi.org.br  

DRADS de Referência: Macro V – Vale do Paraíba em São José dos Campos   

  

2- Identificação do responsável legal  

Nome: Síntique Nobre Lourenço de Araújo  

RG: 45.534.720-7  

CPF: 338.349.428-47  

Formação: Graduação em Gestão de Recursos Humanos / MBA Gestão de 

Projetos USP / Atualização em Dependência Química  

Endereço: Rua Vista Alegre, 89   

CEP: 12.307-620  

Município: Jacareí   

Telefones: (11) 98909-7978  

E-mail pessoal: sintique.araujo@abrapi.org.br  

E-mail institucional: contato@abrapi.org.br   

   

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

qualificado   

Nome: Rosália Pamplona da Silva Oliveira  

RG: 18.592.307-0  

CPF: 109.600.068-77  

Formação: Serviço Social   

CRESS/SP 60.166  
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Endereço: Rua Margarida Trindade Machado 71 - Vila Unidos   

CEP: 12.214.503  

Município: São José dos Campos  

Telefones: (12) 99658-9237 

E-mail pessoal: rosalia.oliveira@abrapi.org.br 

E-mail institucional: contato@abrapi.org.br   

 

4- Apresentação da OSC Executante  

  

“Art. 6º” – A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO AO INDIVÍDO ABRAPI 

tem por Finalidade:   

  

I. Defender os interesses morais e materiais do indivíduo em situação de vulnerabilidade 

 social,  sendo  este(a)  de  nacionalidade  brasileiro(a), 

naturalizado(a) brasileiro(a) ou imigrante dentro do território nacional e/ou território 

designado para o atendimento social.   

II. Ser um centro de promoção, de incentivo e de referência para reflexão e combate à 

discriminação da pessoa humana, em especial quanto às questões de invisibilidade 

social, identidade de gênero e violação de direitos básicos do indivíduo;   

III. Desenvolver atividades sociais, educativas e culturais, constituindo uma rede de 

solidariedade, de convivência e de ações pedagógicas, voltadas à defesa dos direitos 

e interesse das crianças e adolescentes, adultos em situação de rua, idosos, 

portadores de necessidades especiais, dependentes químicos e bem como todo e 

qualquer cidadão desfavorecido e prejudicado socialmente, desde que identificado a 

subtração de sua existência;   

IV. Combater a homofobia, o racismo, os preconceitos e as discriminações, sem perder 

de vista seu bem maior tutelado: a dignidade da pessoa humana.   

V. Apoiar as pessoas em sua individualidade ou como membro de uma família, no que 

concerne à pobreza, exploração sexual infantil, violência doméstica, violência 

psicológica, agressão física, vítimas do uso e abuso de substancias químicas (álcool 

e/ou outras drogas);   

VI. Defender os direitos das crianças e adolescentes, trabalho no combate e  

          defesa da exploração sexual infantil, o direito aos estudos e inserção social, inclusive 

o direito de ter sua existência reconhecida e infância amparada;   
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VII. Assistir seus membros que assim necessite perante qualquer esfera  

administrativa ou judicial na defesa do Indivíduo vítima da invisibilidade social;   

VIII. Criar, viabilizar, sistematizar, desenvolver e fomentar ações para o aprimoramento do 

indivíduo no campo profissional, na educação, na cultura, no esporte, na ciência e 

pesquisa, na inovação tecnológica, na preservação do meio-ambiente, na qualidade 

de vida e na saúde;   

IX. Buscar parcerias com o intuito de promover a capacitação das crianças, adolescentes, 

adultos, idosos e pessoas com deficiência – proporcionando sua inclusão no mercado 

de trabalho ou a melhoria das suas funções profissionais.   

X. Desenvolver e executar projetos de consultorias e assessorias em áreas de 

conhecimento e atuação da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO AO  

INDIVÍDUO – ABRAPI;   

XI. Desenvolver, viabilizar, executar, apoiar e fomentar projetos assistenciais, culturais e 

sociais que visem à melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e no engajamento a 

erradicação da fome, desnutrição e pobreza;   

XII. Desenvolver o acompanhamento e assistência à Mulher gestante e a Mãe nutriz 

necessitadas de acompanhamento social e econômico, desde a confirmação da 

gestação até o nascimento e pós-parto.   

XIII. Promover e estimular a prevenção e proporcionar a recuperação e amparo ao 

indivíduo usuário de substancias químicas (álcool e drogas), objetivando a reabilitação 

através de atendimento, escuta, orientação, intervenção em tratamento especializado 

em regime de internação voluntária e acompanhamento psicossocial.   

XIV. Desenvolver serviços de conscientização e fortalecimento de vínculos ao indivíduo em 

situação de rua, oportunizando a construção de projetos de vida e de convivência.   

XV. Promover e estimular a autonomia e a melhoria da qualidade de vida dos(as) 

idosos(as) desenvolvendo ações especializadas para superação das situações 

violadoras de direitos.   

XVI. Promover e estimular a inclusão e emancipação social ao indivíduo portador de 

necessidades especiais e de enfermidades crônicas;   

XVII. Promover Serviços de Proteção Básica, Serviço de Proteção Especial de Média e 

Proteção Especial de Alta Complexidade seguindo as diretrizes da  

Resolução nº109, de 11 de novembro de 2009 – Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais. A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO AO INDIVÍDUO – 
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ABRAPI, como prestadora de assistência social é integrante da Política Nacional da 

Assistência Social – PNAS e do Sistema Único de Assistência Social, obedece aos 

princípios e diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social LOAS, bem como ao 

princípio da universalidade, conforme preceitua o Art. 2º da Lei 12.101/09.   

XVIII. Postular, judicial ou extrajudicialmente, na defesa dos direitos e interesses individuais, 

difusos e coletivos de crianças e adolescentes, nos moldes do art. 210, inc. III, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, dispensada a autorização de Assembleia;   

XIX. Promover a Ética, a Paz, a Cidadania, os Direitos Humanos, a Democracia, o  

Respeito, a Diversidade, a Solidariedade e outros valores universais; e   

XX. Representar e defender os interesses difusos, individuais e coletivos, em especial de 

seus associados, perante as autoridades judiciárias e administrativas em todos os 

níveis da federação.  

  

1. Experiência prévia  

  

Nossa história começou em 2017 com um grupo de amigos e uma paixão           

comum - O Valor pela Pessoa Humana, o que rendeu em encontros cada vez mais 

frequentes para que ações de interesses sociais fossem executadas, objetivos do 

mesmo interesse coletivo. Não demorou muito para que grupo fosse formado e  

a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO AO INDIVÍDUO - ABRAPI oficialmente 

fundada.  

Em 2018 ABRAPI desenvolveu o Projeto OCRE que promove a inclusão social 

através do conjunto de medidas direcionadas a indivíduos excluídos do meio social, 

seja por deficiência física e/ou cognitiva, cor da pele, orientação sexual, gênero ou 

poder aquisitivo dentro da comunidade. A cor OCRE é composta por Amarelo, 

Vermelho, Preto e Branco representando no projeto as cores de nossas etnias, 

expressam a cor de nossa pele, que misturadas se tornam como a cor do Ouro, 

simboliza o Valor da união. Desde então a Entidade atua na melhoria da qualidade de 

vida das pessoas e famílias em atendimento a suas necessidades básicas.  

Em 2019 nasceu o Projeto “Ninhos Em Nós”, para o atendimento às mulheres 

gestantes, mulheres no ciclo gravídico-puerperal e mães lactantes advindas de baixa 

renda e pobreza extrema, trabalho de atendimentos psicossocial e a realização do 

acompanhamento social continuado.   
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Ainda em 2019 formalizamos a realização do projeto de desenvolvimento e 

inclusão no mercado de trabalho para Mulheres Trans., com a oficina de Recursos 

Humanos - Projeto RH Livre, que visa o desenvolvimento de currículos e treinamentos 

para seleção e entrevistas de emprego.   

Em 2020 com o Projeto Alfa, Beta e Ação!  visa 3 estágios da fase de 

aprendizado dentro do processo de alfabetização e/ou reforço escolar sendo elas, a 

fase cognitiva, a fase associativa e fase autônoma, procedimento desenvolvido com 

crianças, adultos e idosos para que o indivíduo excluso possa garantir o resultado de 

ler e escrever e ter o domínio básico sobre a língua portuguesa. 

Expandimos a oferta de nossos projetos em atendimentos aos indivíduos 

fragilizados pela vitrine social, vítimas de preconceitos e dependentes das ruas como 

meio de sobrevivência, em destaques as mulheres transexuais, no combate a 

homofobia, transfobia e a violência em global esfera. Objetivamos em nossos 

atendimentos o resgate da perspectiva e autoestima, oferta o acompanhamento 

psicológico e social e a abertura ao mercado do trabalho formal oriundos do Projeto 

RH livre e parcerias com instituições de ensino para bolsas em cursos 

profissionalizantes, resultando o desenvolvimento de habilidade e aquisição de 

capacidade técnica.    

Em 2020 mediante a calamidade, a expansão e agravamento pandêmico no 

país, focamos nossos esforços e domínios para o objeto de ao indivíduo em situação 

de extrema pobreza, seguido dos indivíduos com necessidades especiais.   

Atualmente a Entidade é membro do Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar (CMAE) em Jacareí-SP, desenvolvendo o conhecimento da gestão do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, e em fevereiro de 2022 torna-se 

membro do Conselho Municipal da Cultura da Paz no município de São José dos 

Campos, agregando estimas junto ao acompanhamento e ao trabalho oferecido ao 

município 

Em 2022 a ABRAPI externa sua mais profunda vontade, de em parceria com a 

Coordenadoria de Políticas Sobre Drogas – COED e FEBRACT, prestar os serviços 

de Republica, a fim de atender a demanda que se revela dentro no município de São 

José dos Campos, com o objetivo comum de fortalecer a ação do Estado na prevenção 

e no enfrentamento às drogas.   
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A ABRAPI compromete-se em proporcionar um ambiente acolhedor e estrutura 

física adequada, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, 

segurança, acessibilidade e privacidade, proporcionando um atendimento digno e 

humanizado.  

A OSC busca legitimar sua missão, cumprindo seu papel social enquanto 

Entidade Beneficente, atuando junto às populações com maior índice de 

vulnerabilidade e risco social, colaborando com os órgãos oficiais ou particulares em 

programas de prevenção, recuperação, reinserção e reintegração social, relacionados 

com a dependência química e direitos violados. 

A Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo - ABRAPI, assumi as normas 

de prestação de contas, regidos pelos princípios fundamentais de Contabilidade e das 

Normas Brasileiras de Contabilidade, tendo por obrigatoriedade fazer a publicação de 

seu balanço em jornais e boletim do Município de São José dos Campos - SP, no 

encerramento de cada exercício fiscal, entre outros meios eficazes como em seu site 

no portal transparência, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão. 

Será realizada auditoria e fiscalização, por parte do poder público da aplicação dos 

eventuais recursos objeto de termos de parcerias.   

A OSC não distribui lucros, dividendos ou bonificações conforme previsto em 

seu Estatuto. O seu respectivo patrimônio líquido em caso de dissolução será 

transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza, que preencha os requisitos da 

Lei 13019/14 e suas alterações.  

Busca ativa de parcerias com outros municípios da região nos procedimentos 

de Comunidade Terapêutica e Ambulatório, com o objetivo de apoio a dependência 

química por meio de um projeto especializado, que não envolva somente o processo 

de desintoxicação, mas também a atividade de reestruturação física, mental e 

emocional, trabalhando a valorização do ser humano por meio da conscientização 

para a reintegração ao convívio familiar e social. Trabalha com captação de Recursos 

Próprios, advindos das contribuições, das promoções e campanhas de fundos e das 

doações de pessoa Física e Jurídica.  

 Tendo como missão promover a redução das violações dos direitos 

socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia de 

direitos, atuando na perspectiva de elaboração de novos projetos de vida.    
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A finalidade é promover convivência formação para a participação e cidadania 

desenvolvimento do protagonismo e autonomia dos usuários, trabalhando a 

valorização do ser humano por meio da conscientização para a reintegração ao 

convívio familiar e social. Seus valores a ética, profissionalismo, humanização, 

transparência, solidariedade e valorização da vida.  

  

2. Atuação junto com a rede  

  

Como parte dos serviços socioassistenciais que visam garantir a proteção social 

dos residentes, entende-se que o trabalho em rede é fundamental para o atendimento 

integral, pois possibilita assumir uma articulação e integração como estratégias de 

efetivação da proteção social. Para isso, se dá a importância das articulações entre 

serviços governamentais, não-governamentais e a comunidade.  

O Referenciamento ao CRAS do território garante um atendimento de qualidade 

aos residentes e às suas famílias, possibilitando a inserção dos usuários nos serviços, 

programas e ações que integram o SUAS e que se fazem necessárias ao atendimento 

às demandas específicas de cada caso, favorecendo a integração comunitária e social 

dos usuários. Como exemplo, pode-se citar encaminhamentos que viabilizam a 

inserção em programas de transferência de renda daqueles que preencherem os 

critérios de elegibilidade a tais programas e benefícios – como o PBF - Programa Bolsa 

Família e o BPC - Benefício de Prestação Continuada - assim como a inclusão das 

famílias em atividades de apoio sociofamiliar pode contribuir tanto para a construção 

de condições favoráveis à reintegração familiar, como para o desenvolvimento de 

relações saudáveis.  

As ações de promoção da saúde acontecem por meio das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), no território. Esses serviços são procurados caso haja necessidade de 

solicitar requisição de exames, medicamentos básicos e acompanhamento do quadro 

de situação de saúde. Caso haja necessidade, a equipe desses serviços fará também 

encaminhamento para unidades de atenção especializada. O CAPS- Centro de 

Atenção Psicossocial Álcool e Drogas oferece tratamento ambulatorial, em meio 

aberto, com Plano Terapêutico Individualizado que pode ser Intensivo, Semi-Intensivo 

ou Não-Intensivo, de acordo com as necessidades dos usuários. Os residentes 

provindos de Comunidades Terapêuticas de São José dos Campos e Região, quando 
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chegam na República já inscritos e acompanhados pelo serviço CAPS, podem dar 

continuidade durante o tempo de permanência na casa. Para o caso de residentes de 

outros territórios, a referência se faz necessária.  

As tratativas com o sistema educacional possibilitam a continuidade dos estudos 

por meio de supletivo, EJA, Encceja, entre outros. Para capacitação profissional, a 

parceria acontecerá através de parcerias entre instituições, SENAC- Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial e SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas, ofertando cursos profissionalizantes e técnicos, contribuindo 

com a inserção no mundo do trabalho e/ou empreendedorismo.   

Para inserção no mercado de trabalho conta-se com o Balcão de Empregos, portal 

com disponibilização de vagas de emprego de empresas do município e região, e com 

o PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador, onde os interessados fazem o 

cadastramento do currículo e consultam quais são as vagas disponíveis no momento.  

As articulações com outros equipamentos e políticas públicas (como SESC Serviço 

Social do Comércio, equipamentos comunitários, organizações não governamentais 

etc.) são necessárias para serviços e ações nas áreas de cultura, esporte e lazer, 

garantindo o acesso dos residentes e de suas famílias.  

  

3. Relevância pública e social  

  

      Atualmente existe demanda no município de São José dos Campos-SP, da 

população com vivência em rua, que foram encaminhadas para o tratamento em 

Comunidade Terapêutica-CTs, que estão em busca de um novo ciclo, diversas são as 

razões que levaram essas pessoas para ruas da cidade, porém nota-se a 

predominância do rompimento dos laços afetivos e sociais, esta ruptura pode ser 

decorrente do desemprego, violência, alcoolismo, uso de drogas, doenças mentais, 

entre outros.  

       O Serviço de República possui o intuito de promover a qualidade de vida aos 

egressos do tratamento em CT’s, são indivíduos com especificidades mistas que 

faziam das ruas a sua morada e que muitas vezes apresentam histórias sucessivas 

de violação de direitos decorrentes de discriminações, submissões às situações que 

provocaram danos e agravos a sua condição de vida   e os   impediram de usufruir 

autonomia e bem estar. 
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        Possibilitando reduzir riscos sociais de forma transversal, Inter setorial e 

integrada, a entidade social como representante da sociedade civil, busca minimizar 

os risco e danos sofridos por essa população, ofertando acesso a garantia dos seus 

direitos humanos fundamentais. Em conformidade com o artigo 23º da Lei Orgânica 

da Assistência Social (Loas), que prevê a criação de programas de amparo às pessoas 

em situação de rua, os serviços ofertados visam à construção de novas relações 

sociais para efetivação dos direitos.  

O Serviço de acolhimento em Republica tem a finalidade de assegurar 

acolhimento digno na perspectiva do fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou 

familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.  

Oferecerá trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, 

orientação individual e grupal e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais 

e das demais políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia, 

da inserção social e da proteção às situações de violência. Promovendo o acesso a 

espaços de guarda de pertences, de higiene pessoal, de alimentação e provisão de 

documentação civil proporcionando endereço residencial para utilização, como 

referência do usuário. 

Nesse serviço será realizado alimentação no sistema de registro, dos dados de 

indivíduos em situação de rua com vínculos familiares rompidos pertencentes ao 

serviço de Republica, permitindo a localização da/pela família, parentes e pessoas de 

referência, assim como um melhor acompanhamento do trabalho social. 

A intervenção Social será pautada na característica de interesses da demanda 

atendida, incluindo vivências que valorizam suas experiências e que estimulem e 

potencializem a condição de escolher e de decidir. 

 

IMPACTO SOCIAL ESPERADO: Minimização de danos; Garantir a Proteção 

Social aos Indivíduos; - Reconstrução das Condições de Vida Familiar e Comunitária, 

Redução de Pessoas em Situação de Rua e nas Unidades de Acolhimentos 

Institucional, garantia de alcance dos resultados esperados dos projetos de vida dos 

usuários que acessaram o tratamento na Comunidade Terapêutica.  

 

Desta forma, a relevância pública e social está na garantia e acesso a direitos 

da população atendida proporcionando a: Acolhida- Recepção; escuta; construção de 
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plano individual e/ou familiar de atendimento; desenvolvimento do convívio familiar, 

grupal e social; estímulo ao convívio grupal e social; estudo Social; orientação e 

encaminhamentos para a rede de serviços locais; protocolos; acompanhamento e 

monitoramento dos encaminhamentos realizados; referência e contra referência; 

elaboração de relatórios e/ou prontuários; trabalho interdisciplinar; diagnóstico 

socioeconômico; Informação, comunicação e defesa de direitos; orientação para acesso 

a documentação pessoal; atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; 

inserção em projetos e programas de capacitação e preparação para o trabalho; 

mobilização para o exercício da cidadania; articulação da rede de serviços 

socioassistenciais; articulação com os serviços de políticas públicas setoriais; 

articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de 

Direitos.  

 
           Ofertando no território um serviço frequentemente acessado por outros 

serviços públicos e garantindo à população do território o acesso a modalidade de 

serviço  de Acolhimento em República , com a finalidade propiciar condições dignas 

de existência para as pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social através 

de programas específico voltados a reintegração na sociedade, desenvolvendo 

atividades com cunho educacional, social e preventivo, com ênfase em projetos de 

capacitação e reinserção dos residentes e/ou assistidos na sociedade. 

        A ABRAPI trabalha a valorização das demandas na sua singularidade e a 

construção de estratégias que fortaleçam a contratualidade na relação com os 

serviços no território é de grande importância, para que isto ocorra os atendimentos 

serão definidos por níveis de atenção, evidenciando a capacidade de transformação 

social de cada residente.  

  

4. Capacidade técnica operacional   

 

A Organização dispõe de uma equipe multidisciplinar com: 

 

- 1 Coordenador(a) com atuação na temática da garantia de direitos às populações 

vulneráveis e em especial a população em situação de rua. Dispondo de um 
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conhecimento na rede ofertada no município, garantindo orientações e articulações 

na rede. 

 

- 1 Assistente Social com amplo conhecimento em proteção social, inclusão produtiva, 

políticas públicas e da rede de serviços municipais, e experiência no atendimento as 

pessoas em situação de risco pessoal e social. 

 

- 1 Psicólogo(a) com conhecimento na área da Psicologia Social e atuação em 

serviços que promovem a garantia de direitos a populações em condição de 

vulnerabilidade.  

 

- 1 Socio Educador com experiência no atendimento às pessoas em situação de risco 

pessoal e social e com disposição para trabalhar no período do final da tarde e início 

da noite, e aos finais de semana. 

 

Todos os profissionais possuem formação no Curso de Capacitação disponibilizado 

pelo município de São José dos Campos-SP. 

 
Função  Escolaridade  Carga Horária semanal  Qtde.  Competências  

  

  

Coordenador(a)  

  

  

Profissional de 

nível Superior 

com  

Especialização  

e/ou experiencia 

comprovada.  

  

  

Segunda a 

Sexta – feira  

  

  

01  

 

 Coordenador(a)  

Responsável por elaborar em 

conjunto com a equipe o projeto 

político pedagógico dos serviços 

as ações e supervisiona os 

trabalhos desenvolvidos; realiza 

as articulações com Sistema de 

Garantia de Direitos. 

Realiza a Elaboração do Plano 

de Trabalho, relatórios técnicos 

da execução dos serviços 

ofertados, responsável em 

garantir que será concluída as 

metas, objetivos propostos pelo 

projeto e o alcance dos 

resultados esperados. Realizará 

articulações com o poder público. 

Sua principal atribuição é evitar 

que as falhas inerentes aos 

processos aconteçam. Este 

profissional deve ser capaz de 

prever as dificuldades e agir 
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preventivamente assegurando o 

bom andamento de os 

desenvolvimentos do projeto. 

  

  

  

Assistente Social  

  

  

  

  

Nível Superior 

com formação em 

Serviço Social  

  

  

  

Segunda a sexta 

– feira  

  

  

  

01  

Assistente Social: Profissional 

capacitado para Elaboração em 

conjunto com a supervisão 

Técnica e demais colaboradores, 

o Projeto Político Pedagógico do 

serviço; Realiza 

acompanhamento social dos 

residentes  e suas respectivas 

famílias, com vistas a 

reintegração familiar e social 

Monitora os Encaminhamentos, 

realiza discussão de casos, o 

planejamento  em conjunto com 

outros técnicos da rede de 

serviços e do Sistema de 

Garantia de Direitos,  diante das  

intervenções necessárias ao 

acompanhamento dos 

residentes; realiza Articulação 

com a rede de serviço 

socioassistenciais e intersetorial 

realiza  a Elaboração do Plano 

Individual de Acompanhamento – 

PIA;  realiza a Mediação em 

parceria com educador do 

processo de aproximação e 

fortalecimento ou construção do 

vínculo com o residente , quando 

for o caso; Participar de reuniões, 

treinamento e desenvolvimento 

para aperfeiçoamento do 

processo de trabalho; Realizar 

outras atribuições correlatas : 

como atendimento individual e 

em grupos, busca ativa , 

Supervisiona e assina 

estágios. 
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Psicólogo(a)  

  

  

Nível Superior 

com formação em 

Psicologia.  

  

 

 

 

Segunda à sexta 

– feira 

 

 

01 

 

Psicólogo(a): avaliar os 

usuários indicando atividades 

mais adequadas. Ajudar os 

residentes a compreender as 

causas de seu sofrimento e 

encontrar formas de superá-lo. 

Realizar 

Acompanhamento psicossocial 

dos usuários e suas respectivas 

famílias, com vistas à 

reintegração familiar; - 

Realizar  outras 

atribuições correlatas. 

Supervisiona e assina estágios. 

 

  

  

  

Sócio Educador  

  

  

  

  

Nível médio  

  

  

  

Segunda à 

sábado  

 

 

 

 

01 

 

Socio Educador: Profissional 

capacitado para auxiliar o 

indivíduo na Unidade, nas 

atividades rotineiras dos 

residentes que acessam o 

serviços como, cuidados básicos 

com alimentação, higiene e 

proteção e organização do 

ambiente serão acompanhadas 

pelo educador, bem como, este 

prestará apoio na preparação do 

usuário para o 

encaminhamentos possíveis. 

Auxilio na divulgação de 

currículos, na pesquisa por 

cursos, na pesquisa da casa 

nova. Sendo, orientado e 

supervisionado pela 

Equipe Técnica 

  

  

   

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

1- Localização  
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Rua:  STA. SOFIA – 36 – JD. SANTA MADALENA (VILA EMA)   

CEP: 12.243-310  

São José dos Campos  

  

  

2- Caracterização das vulnerabilidades sociais do território, considerando o 

público a ser atendido e justificativa da realidade a ser transformada.  

  

  

   A partir de meados do século XIX, São José dos Campos, viveu um ciclo de 

crescimento econômico com o desenvolvimento da agricultura algodoeira e 

posteriormente a cafeeira. A cidade passou a ser procurada, desde o início do século 

XX, para o tratamento da tuberculose pulmonar, devido às condições climáticas 

supostamente favoráveis. A partir de 1935, São José foi transformada em Estância 

Hidromineral. Essa “fase sanatorial” marcou tanto a organização espacial quanto a 

social do município com a introdução de novas profilaxias e meios de tratamento dos 

doentes tuberculosos. Vindos de cidades como São Paulo, Santos e Rio de Janeiro, 

esta última, capital federal na época, se dirigia para o município devido principalmente 

a crença que o afamado clima da cidade poderia proporcionar a cura da doença o que 

a tornaria conhecida como "Cidade Esperança". Esta crença era principalmente 

fundamentada em uma ideia muito difundida pela medicina do séc. XIX que acreditava 

nos efeitos terapêuticos do clima sobre algumas doenças.  

 Neste contexto, verificou-se o crescimento do fluxo migratório, caracterizado pela 

procura de amparo médico e assistência filantrópica. Nesta fase surgem no município 

os primeiros abrigos para crianças, denominados orfanatos. O primeiro teria surgido em 

1934, Éden Lar das Crianças. Em 1943 surge o Internato Casa Santa Inês para atender 

os filhos dos tuberculosos em tratamento no Sanatório Maria Imaculada. O fim da era 

sanatorial se iniciou com a mudança da forma de tratamento da doença, que passou a 

ser tratada ambulatorialmente.  

Outro ciclo importante foi o processo de industrialização do município que foi 

impulsionado com a instalação do Centro Técnico de Aeronáutica (CTA) e do Instituto 

de Tecnologia de Aeronáutica (ITA), em 1950. A inauguração da Rodovia Presidente 

Dutra, em 1951, facilitou a ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo e ajudou a atrair 

indústrias de grande porte nas décadas de 1960/1970. O território do município abrange 
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uma área de 1.102 km² (conforme Resolução nº 24 de 25/07/97 – IBGE), destes 52,36% 

são de proteção ambiental. Cerca de 70% do município está localizado ao Norte da 

Rodovia Presidente Dutra, sendo constituído por montanhas, serras e picos. A parte 

Sul, com cerca de 30% do território, apresenta relevo brando e suave, formado por um 

imenso planalto, composto de uma série de platôs entrecortados de pequenos vales, 

com extensão de 120 km² onde se concentra grande parte da população urbana do 

município. São José dos Campos é constituído por três distritos: Sede (São José dos 

Campos), Eugênio de Melo e São Francisco Xavier e subdividido administrativamente 

em 6 regiões sendo: Centro, Sudeste, Oeste, Norte, Leste e Sul. As regiões Leste e Sul 

são as que concentram maior número de habitantes.  

Verifica-se que a população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos 

exibiu crescimento populacional (em média 1,94% ao ano), passando de 355.339 

habitantes em 2000 para 430.771 em 2010, representando 68,4%.  

Taxa de crescimento populacional entre os censos de 2000 e 2010 foi de 1,57% ao 

ano. Pode-se ver na tabela 1 que a região Oeste e o Distrito de São Francisco Xavier 

tiveram o maior crescimento populacional proporcional, embora as regiões que tiveram 

maior aumento de número de residentes tenham sido a Leste e a Sul. A taxa de 

urbanização estabilizou-se; em 2000 foi de 97,7% e em 2010 ficou em 7,6%.  

 Aspectos Socioeconômicos 

Aspectos sobre Renda: A renda per capita média de São José dos Campos cresceu 

61,03% ns últimas duas décadas, passando de R$739,61 em 1991 para R$936,61 em 

2000 e R$1.190,96 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 26,64% no 

primeiro período e 27,16% no segundo. A desigualdade aferida pelo Índice de Gini teve 

um pequeno aumento: passou de 0,53 em 1991 para 0,56 em 2000 e para 0,55 em 

2010. O Índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de 

renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados/MTE 2010 2011 2012 2013 

2014 2015 . Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total 

igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa 

desigualdade de renda, ou seja, uma só pessoa detém toda a renda do lugar. 

Considerando-se os dados do Censo Demográfico de 2010 verifica-se que os 
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domicílios localizados na zona rural possuem rendimento médio mensal inferior aos 

domicílios localizados na zona urbana. O valor do rendimento médio na zona rural é de 

R$730,59 contra R$1417,12 na zona urbana (93,96% maior). Aproximadamente 8% 

dos domicílios Joseense possuem rendimento mensal até 01salário mínimo, sendo que 

em 6.292 (equivalente a 3% da totalidade dos domicílios) não há rendimentos. Em 36% 

dos domicílios o rendimento mensal fica entre 2 e 5 salários mínimos  

No ano de 2020, sua população foi estimada pelo IBGE em 729 737 habitantes, 

sendo o quinto município mais populoso do Estado de São Paulo. Esses  dados indicam 

que uma grande parte da população com perfil para ingresso nos programas sociais de 

transferência de renda, ao longo dos últimos anos foi possível a emancipação de 

inúmeras famílias, que superaram o patamar da pobreza e deixaram de receber 

transferência de renda por meio do Programa Bolsa Família, abriu-se, então, uma 

“janela” de cerca de 3 milhões de famílias com o perfil para ingresso no Programa em 

todo o Brasil.Considerando que existem uma série de questões inoportunas que são 

vivenciadas diariamente nas ruas das cidades, são alarmantes, existem várias 

particularidades que levaram estas pessoas a condição de fazerem uso abusivo de 

álcool e/ou uso de drogas, os motivos são vários e os fatores principais na maioria das 

vezes são: problemas de saúde mental, desemprego, conflitos familiares (violências e 

abusos domésticos), ausência  e auxílio aos egressos do sistema prisional, uso de 

drogas  e também a falta de assistência e emprego geram  aumento significativo de 

pessoas em situação de rua . 

As pessoas em situação de Rua são pessoas que ao tornarem-se “invisíveis” aos 

olhos da sociedade, passam por processos extremos de violência e exploração. Que 

começaram a conviver com o preconceito e a exclusão social, ficando expostas a 

substâncias psicoativas, restrições alimentares e problemas de saúde.                                   

Com o crescimento econômico, diverge também o aumento das desigualdades 

sociais, e necessidade de interferência do poder público para promoção do afeto ao 

próximo e permitir que politicas publicas aconteçam em benefícios aos que estão 

jogados à margem da sociedade.  

O Serviço de Acolhimento em República são serviços que integram a Proteção 

Social de Alta Complexidade do sistema Único de Assistência SUAS. E um serviço 
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Tipificado, a especificidade desses Serviços está na oferta de atendimento integral que 

garanta condições de estadia, convívio, endereço de referência, para acolher com 

privacidade as pessoas do sexo masculino que se encontravam em situação de rua, 

desabrigados após a alta terapêutica da Comunidade Terapêutica e sem condições de 

auto sustento. 

A entidade oferecerá acolhimento em uma unidade alugada especialmente para o 

Serviço de República e/ou em sua sede, caso seja necessário, para acolher até 12 

pessoas. 

  A unidade de acolhimento república proporciona ambiente acolhedor, 

respeitando as condições de dignidade dos usuários, ofertando atendimento 

individualizado e especializado, com vistas a conhecer a história da pessoa que está 

sendo atendida. Seria importante ressaltar que a equipe técnica priorizara as 

abordagens coletivas a fim de fortalecer a formação de vínculos comunitários e 

familiares. 

            O acolhimento Residencial em Republica é uma moradia provisória até que seja 

viabilizado o retorno à família de origem, ou o alcance da autonomia (moradia 

próprio/alugada ou mesmo outras formas de usufruto desta). Haverá um tempo de 

permanência no Serviço de Acolhimento, podendo esse período de permanência ser 

reavaliado e prorrogado em função do projeto individual formulado em conjunto com o 

profissional de referência por intermédio do PIA – Plano Individual de Atendimento.    

            Há  aspectos fundamentais em relação à oferta dos Serviços de Acolhimento, 

dentre os quais destacamos: garantia de privacidade aos usuários e de respeito à sua 

trajetória de vida, aos seus costumes, contemplando a especificidade dos ciclos de vida 

e a diversidade de arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual; 

garantia do direito à convivência familiar e comunitária; preservação, fortalecimento ou 

resgate dos vínculos familiares e comunitários, promoção do acesso a direitos 

socioassistenciais, bem como a serviços, programas e benefícios. 

 

As principais ações a serem desenvolvidas, são:  Acolhida/Recepção; escuta 

qualificada; estudo social; diagnóstico socioeconômico; orientação; desenvolvimento 

do convívio familiar/grupal e social; apoio a família na função protetiva; cuidados 

pessoais; encaminhamento para rede de serviços locais com resolutividade; construção 
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do plano individual e/ou familiar de atendimento; atendimento psicossocial individual e 

em grupos; busca ativa visando construir vínculo entre a família e a instituição; 

Ações executadas dentro de um atendimento social e psicossocial individual e em 

grupos; busca ativa visando a construção de vínculo entre a família e a instituição; 

acompanhamento psicossocial das famílias; visitas domiciliares; encaminhamento a 

cursos profissionalizantes e de preparação para o ingresso no mercado de trabalho; 

encaminhamentos aos serviços de saúde, atividades de convivência comunitária, 

recreação, acesso à cultura, lazer, esporte e atividades ocupacionais; integração com 

a comunidade; oferta de alimentação e higienização ; elaboração de Plano Individual 

de Atendimento; articulação com demais serviços da rede socioassistencial e 

intersetorial para acompanhamento e inclusão em serviços e acesso a benefícios. As 

articulações serão constantes com o CREAS e CRAS através de reuniões técnicas e 

visitas institucionais periódicas.  

 

Durante a Reorganização Psicossocial - Projeto de Vida Emocional e Social, o 

acolhimento será entendido como uma grande janela de oportunidades, para a atenção 

e o cuidado, possibilitando agilidade no processo de admissão, facilitando que o 

residente e/ou assistido apresente a sua demanda e dificuldade para aderir aos 

encaminhamentos, respeitando o momento e o desejo do residente e/ou assistidos em 

todo processo. 

Proporcionado o suporte necessário para a gestão do cuidado, as intervenções 

enquanto um fenômeno complexo, que requer respostas imediatas. 

Criando estratégia para redução de danos e gestão de cuidados; a preconização de 

ações voltadas para promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação social, 

com foco em superar o senso comum e o fortalecimento da autonomia para o exercício 

de sua cidadania e coesão social. 

Dispondo de uma rede de cuidados que apresenta eficácia e efetividade nos 

atendimentos, tornando assim, imprescindível a parceria com o Programa Recomeço- 

Uma Vida sem Drogas. 

Para promover o acesso de pessoas que tiveram vivências em situação de rua e 

que aderiram ao tratamento propostos na Comunidade Terapêutica e  estão dispostos 

a concluir  com as metas estabelecidas  no tratamento terapêutico  e nos projetos de 
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vida  , após  a alta terapêutica da CTs , garantindo  o resultado satisfatório , a reinserção 

social , o protagonismo e o  retorno ao mercado de trabalho  na perspectiva de alcançar 

a autonomia,  reduzir o acolhimento institucional  e  o número de pessoas em  situação 

de  rua no município de São José dos Campos -SP.   

 Sendo primordial para o município, a Implantação do Serviços de Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade, caracterizado como “Serviço de Acolhimento – 

modalidade República”, sendo de grande relevância, para ao município, considerando 

a demanda existente. 

O município onde está situado a DRADS – Diretoria Regional de Apoio 

ao Desenvolvimento Social, abrangendo 47 municípios.   

   

3- Detalhamento do Projeto:  

 

 

Público-alvo:  

  

Adultos, acima de 18 anos, após acolhimento em Comunidades 

Terapêuticas, que não possuem vínculos familiares ou estão com 

vínculos fragilizados, não possuem capacidade de autossustento e 

estão em fase de reintegração social e construção da autonomia.  

  

  

(a)  Sexo:  Masculino 

(b)  Período de funcionamento: Integral – Acolhimento institucional- Modelo 

Residencial 

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

Humanos para atendimento deste projeto: 24 vagas. 

(d) Número de pessoas atendidas pelo Programa Recomeço: 24 

 

  

 III.  Descrição do Projeto   

  

1.Título do Projeto:     

Programa Recomeço: Serviço de Acolhimento em República.  
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2. Descrição da ação a ser ofertada  

  

                 Serviço oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas 

maiores de 18 anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco 

pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem 

condições de moradia e autossustentação após acolhimento em Comunidades 

Terapêuticas devido a problemas em decorrência do uso de drogas.  

 

O atendimento irá apoiar a construção e o fortalecimento de vínculos comunitários, a 

integração e participação social e o desenvolvimento da autonomia das pessoas 

atendidas. O serviço será desenvolvido em sistema de autogestão ou cogestão, 

possibilitando gradual autonomia e independência de seus moradores.  

 

 Conta com equipe técnica de referência para contribuir com a gestão coletiva da 

moradia (administração financeira e funcionamento) e para acompanhamento 

psicossocial dos usuários e encaminhamento para outros serviços, programas e 

benefícios da rede socioassistencial e das demais políticas públicas.  

 

Possui tempo de permanência limitado, podendo ser reavaliado e prorrogado em 

função do projeto individual formulado em conjunto com o profissional de referência.  

 

O atendimento tem por objetivo apoiar a qualificação e inserção profissional e a 

construção de projeto de vida com vista a reintegração social e autonomia. 

 

3. Objetivos 

 

Ofertar espaço protegido em um modelo residencial que proporcione a melhoria da 

qualidade de vida, garantia de direitos e autonomia dos indivíduos em fase de pós 

acolhimento em comunidades terapêuticas e que não possuem vínculos familiares e/ou 

estejam com vínculos fragilizados e sem condições de autossustento. 

 

3.1. Objetivos Específicos 

 

- Favorecer e estimular os vínculos familiares, sociais e comunitários, visando ao 

resgate e exercício da plena cidadania;  
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- 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. 

- Proteger os usuários, preservando suas condições de autonomia e independência;  

- Preparar os usuários para o alcance da autossustentação;  

- Promover o restabelecimento de vínculos comunitários, familiares e/ou sociais;  

- Promover o acesso à rede de políticas públicas. 

 

4. Metas  
 

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

Estratégia a ser utilizada:  Acompanhamento diário do fluxo de entrada e saída, 

através do Sistema utilizado para o monitoramento e disposição das vagas, garantindo 

assim admissão do novo usuário no serviço ofertado. 

No intuito de realizarmos o cumprimento da meta de ocupação e garantir uma acolhida 

digna e humanizada, com recursos físicos necessários para execução do 

gerenciamento das atividades. Estabeleceremos o fluxograma e protocolos de 

acolhimento na república do recém-chegado, a ser realizado por profissionais 

totalmente qualificados para receber e acolher o novo residente, objetivando fortalecer 

os vínculos ainda nos primeiros atendimentos, gerando oportunidades de construção e 

de possibilidades com o usuário, respeitando o direito do usuário com baixa exigência 

e alta qualidade de ofertas e serviços por intermédio do Projeto Terapêutico e da 

Elaboração participativa do Plano Individual de Atendimento. Considerando que a 

regulação de vagas está sob a responsabilidade da FEBRACT/COED e que o público 

a ser atendido é provindo das CTs da Rede FEBRACT-Recomeço, a ABRAPI manterá 

o controle de vagas de forma diária e fará a divulgação junto à rede, através da 

FEBRACT, fazendo divulgação formal com frequência mensal para toda a rede, através 

de contatos diários via e-mail, telefônico, vídeo chamadas entre outros necessários.  

 

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

90 dias. 
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Estratégia a ser utilizada: Desde o acolhimento inicial, passando pela escuta reflexiva 

e ainda por todas as atividades desenvolvidas individual e coletivamente no cotidiano 

da República, encontra-se o objeto principal da melhora de adesão ao serviço. O 

desligamento ou evasão do serviço de república está ligada a quanto o serviço tem feito 

sentido para o indivíduo e, nesse caminho, o fortalecimento de vínculos comunitários, 

sociais e familiares representam a principal estratégia para minimizar as evasões.   

 

Estratégia a ser utilizada: Adotar metodologia que contemple as demandas imediatas 

dos residentes recém-chegados, bem como aquelas que se apresentem como as mais 

prementes para estes. As ações serão bem sucedidas, pois são construídas de forma 

participativa entre assistido e/ou residente e a equipe de trabalho (quando se aplicar –

PIA) de forma a manter o indivíduo como protagonista de seu processo de recuperação 

favorecendo desta forma, sua adesão ao seu novo projeto de vida.  

 

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

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

outros). 

 

Estratégia a ser utilizada: Manter os atendimentos técnico de segunda à sexta-feira e 

durante os sábados uma vez por mês, promovendo ações que visem a promoção, 

proteção, segurança, dignidade, tendo como principal objetivo atender as demandas dos 

residentes e /ou assistidos , garantindo o acesso aos direitos assegurados na 

Constituição Federal de 1988 e na legislação complementar, visando restabelecer a 

integridade e autonomia, objetivando o exercício da cidadania e o desenvolvimento do 

protagonismo social e o fortalecimento dos vínculos familiares e Sociais . 

Serão realizados encaminhamento para cadastramento socioeconômico; Orientação 

Sócio familiar, inserção na rede de serviços socioassistenciais e demais políticas; 

informação, comunicação e defesa de direitos; fortalecimento da função protetiva da 

família; elaboração de instrumento técnico de acompanhamento e desenvolvimento do 

residente e/ou assistido e mobilização para a cidadania; 

 

Acesso à documentação pessoal de forma gratuita. Os residentes e seus familiares terão 

acesso a serviços, conforme necessidades apresentadas e identificadas pela equipe 
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técnica. Articulações com CRAS e CREAS e outros serviços que se fizerem necessários, 

tendo por finalidade garantir direitos e prevenir agravos de situações de vulnerabilidade 

sociais que possam agravar a fragilização dos vínculos familiares e sociais dos 

residentes e procuramos trabalhar na perspectiva de redução de danos, causados pelo 

uso e/ ou abuso de substâncias psicoativas e etílicas. 

Serão realizadas articulações com a rede de Serviços socioassistenciais de proteção 

social básica e especial através do CREAS; os serviços públicos de saúde, cultura, 

esporte, meio-ambiente, trabalho, habitação e outros, conforme necessidade;  

Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos; 

Instituições de Ensino e pesquisa; Organizações e serviços especializados de saúde, 

habilitação e reabilitação; Centros e grupos de convivência. 

 

Educação, Justiça dentre outros. 

Para a garantia de um atendimento de qualidade, os serviços de acolhimento funcionarão 

de forma articulada com os demais serviços da rede socioassistencial local. Tal 

articulação possibilitará a inserção dos residentes nos demais serviços, programas e 

ações que integram também SUAS, Secretaria de Educação, poder judiciário entre 

outros que se fizerem necessários ao atendimento às demandas específicas de cada 

caso, favorecendo a integração comunitária e social dos residentes. 

Ressalte-se, ainda, a necessidade de encaminhamento aos órgãos responsáveis pela 

viabilização da inserção em programas de transferência de renda como o PBF e o BPC 

- daqueles que preencherem os critérios de elegibilidade de tais programas e benefícios. 

 

Saúde 

As articulações constantes com a UBS mais próxima da unidade da República, para os 

atendimentos, realização de exames e com Secretaria de Saúde e da Assistência do 

Município, serão realizadas discussão de casos com rede ampliada e participaremos de 

reuniões a fim de estreitar os fluxos. 

Gostaríamos de ressaltar que os profissionais de referência da OSC, realizarão o 

acompanhamento nos encaminhamentos a serem realizados. 

As ações serão realizadas com foco no território, contribuindo o máximo possível para 

que os residentes e /ou assistidos alcancem a autonomia, tenham seus direitos 

respeitados e garantidos. 
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Para operacionalização das ações referente as inserções nos serviços da rede pública 

regional (saúde, assistência social, justiça, educação, dentre outras ), será necessário a 

elaboração e formulação do Plano de Atendimento Individual  – PIA, com a participação 

do residente e seus familiares, o instrumental utilizado para fazer o acompanhamento 

contribuirá de forma significativa com as evoluções, tendo por objetivo sinalizar o alcance 

de metas a serem alcançados durante o período de estadia na república  na  a 

perspectivas de vida futura, dentre outros aspectos a serem acrescidos, de acordo com 

as necessidades e interesses do residente.  

O acompanhamento social será realizado de forma sistemática, com frequência mínima 

semanal que garanta o acompanhamento contínuo e possibilite o desenvolvimento das 

ações propostas para comprimento de metas. Serão identificados no município os locais 

para possíveis articulações como: programas comunitários, hospitais, escolas e outros 

serviços. A inserção do residente e /ou assistido no mercado de trabalho e em cursos de 

qualificação profissional compatível com suas aptidões serão essenciais para favorecer 

o desenvolvimento pessoal e social de cada indivíduo participante do projeto.  

 

  Reorganização Psicossocial Projeto de Vida Emocional e Social 

 

Elaboração participativa do Plano de Atendimento Individual -PIA, no prazo de até 15 

dias após a data do acolhimento na república.  

1* O residente necessariamente participará da elaboração do Plano de atendimento, 

idealmente contando com a participação de sua respectiva família e/ou rede 

significativa. 

2* Mensalmente, ou conforme demanda apresentada, de acordo com a evolução do 

residente /assistido, o PIA e o Projeto de Vida poderá/deverá ser revisados de forma 

igualmente participativa. 

Elaboração do Projeto de Vida pelo residente, contando com o suporte da Equipe para 

tal;   

Reformulação dos critérios, procedimentos e protocolos para os dias de visita, 

buscando um maior estreitamento no relacionamento entre OSC/Famílias, objetivando 

maior envolvimento destas no processo de reinserção social.  

Possível implementação de ações previstas pelo PIA/ Projeto de Vida: 

encaminhamentos para programas de inclusão produtiva assim como de educação 
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formal do EJA, CEEJA e/ou Inclusão em Programas de qualificação 

profissional/empregabilidade externos ou executados pela própria OSC. 

Manutenção rigorosa da agenda de atendimentos psicológicos individuais, sociais e de 

aconselhamento individual; 

Manutenção do programa de conscientização estruturado, que forneça informações 

não só sobre os agravos do uso de substâncias, mas como também direcionem e 

explicitem os objetivos das atividades e procedimentos propostos pelo serviço de 

República. 

 

Ressocialização 

Iniciarmos juntamente a Construção de vínculos já no primeiro entendimento, onde será 

possível ser elaborado o instrumento técnico de acompanhamento dos profissionais, 

para processo de consolidação dos objetivos propostos.  

 

Observação: Considerando que existem dois grupos principais de desfecho inicial no 

acolhimento em república , sendo estes: conclusão (desligamento do residente e/ou 

assistido do serviço com a sua capacidade de se manter sozinho, sendo capaz de se 

sustentar através de seus próprios meios),  ou evasão (desligamento por iniciativa do 

residente e/ou assistido, sem estar em condições de auto se sustentar , diante da não 

aderência  no Projeto de Vida e do PIA ), e considerando que a conclusão dos 

encaminhamentos  e da proposta de trabalho , será  um indicador de sucesso – 

independentemente do tempo de permanência  do residente e/ou assistido – sugere-se 

contabilizar no tempo de permanência maior que 90 dias apenas os casos de evasão, 

excluindo desta contagem os casos de conclusão. 

Os residentes que veem encaminhados do processos de recuperação em 

Comunidades Terapêuticas, tendem a estar inseridos em outros serviços; na 

eventualidade de não estarem inseridos, a Assistente Social e a psicólogo(a), farão o 

encaminhamento e o referenciamento para o CRAS e CREAS do território, assim como 

para o serviço de saúde de referência, nos primeiros 10 dias do acolhimento na 

república. 

 

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

convívio social fora da unidade de atendimento (atividades culturais, esportivas 
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ou de lazer). 

 

O município de São José dos Campos conta com diversas possibilidades de atividades 

externas, SESC, SESI, Parque Vicentino Aranha, Parque da Cidade, atividades nos 

Centros Culturais e Comunitários do município, inserção dos residentes nos projetos 

esportivos disponibilizados no munícipio por intermédio da Secretaria de Esporte e 

Centro Culturais, buscaremos parcerias com ofertas de atividades culturais e esportivas 

de forma gratuitas.  

 

O papel do serviço técnico será informar e orientar sobre as atividades ofertadas e 

estimular momentos de lazer na convivência dos residentes, fazer as articulações e 

buscar parcerias. 

 

 A participação da OSC nos movimentos sociais é de grande relevância, demostrando o 

quanto é importante o envolvimento de cada indivíduo na sociedade, o processo de 

elaboração dos cronogramas de atividades necessariamente contará com a participação 

dos residentes.   

 

Estas (Atividades Externas) serão propostas/consensuadas a partir do perfil da demanda 

atendida considerando sempre as especificidades e o PIA de cada residente e/ou 

assistido. 

 

A elaboração de cronogramas para os residentes e /ou assistidos contribuirá na 

perspectiva de aderência e participação efetiva nas atividades: Esportivas, Culturais, 

Lazer, Educação, Saúde, Inclusão Produtiva entre outros, no intuito de despertar o senso 

crítico, habilidades e fortalecer o processo de socialização.  

Buscaremos também parcerias com SENAI, SENAC, Escolas Profissionalizantes, 

inscrição no Programa de capacitação para o mercado de trabalho – Qualifica São José 

para cursos de (panificação, corte de cabelos, corte e costura entre outros), no intuito de 

promover a qualificação profissional para o retorno ao mercado de trabalho e desenvolver 

o desejo para novos projetos de vida durante o processo de reinserção e fortalecimento 

da autonomia. Todos os profissionais operacionais e técnicos estarão envolvidos nas 

atividades externas, entretanto a equipe técnica será responsável pela elaboração do 
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cronograma e apresentação das opções das atividades, pelas articulações e pela 

realização de novas parcerias, considerando sempre as sugestões dos residentes e/ou 

assistidos.  

 

Dando qualidade nas ações propostas no processo de socialização e do fortalecimento 

da autonomia, será nítido o impacto causado pelas atividades propostas, trazendo 

objetivo de cada atividade trará o equilíbrio de suas emoções, de suas aflições, 

auxiliando em uma mudança de conduta e uma superação diante das situações de 

vulnerabilidade. Favorecendo a prevenção do agravamento das violações de direito, a 

ruptura de vínculos, a busca pela reinserção familiar e comunitária e o desenvolvimento 

de condições de independência e autocuidado. 

 

e. Pelo menos 50% de desligamentos qualificados.  

 

Trabalharemos com os residentes e seus respectivos familiares, quando houver a 

reconstrução dos vínculos rompidos, assim como oferecer oportunidades de cursos de 

qualificação profissional para reinseri-los no mercado de trabalho. A partir da 

compreensão de cada caso, realizada desde os primeiros atendimentos individuais e em 

grupo, busca-se identificar a complexidade e as demandas a serem alcançadas, bem 

como construir, com os assistidos, prazo para o alcance de metas estabelecidos no Plano 

Individual de Acompanhamento – PIA e do projeto de vida.  Dessa forma, para além do 

tempo de acolhimento na residência, considera-se o desligamento qualificado tendo como 

base o alcance da autonomia e do autossustento de cada residente.  

 

g. 20% dos residentes com desligamentos solicitados, acompanhados por período 

de 06 meses após a saída do serviço. 

 

A instituição disponibilizará o atendimento psicossocial, para realizar o monitoramento de 

forma mensal, por via contato telefônico e/ou aplicativo WhatsApp, realizaremos o 

preenchimento do formulário de pós – acolhimento na república, para o acompanhamento 

dos ex-residentes que solicitaram o desligamento sem a avaliação técnica.  

Realizaremos elaboração de um cronograma de atividades para cada profissional 

envolvido no projeto, no qual se estabelece a data para realizar os contatos. Segue 
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também, para preenchimento do pós-acolhimento, o link do formulário COED/FEBRACT: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlxm1DUtoUDfB1mInAe_oAwTG1TnpTaixS

T5Hkerq7pKVn5A/viewform 

Nesse formulário deverão ser registrados os acompanhamentos realizados, conforme a 

meta em questão. 

 

h. 80% dos residentes com desligamentos qualificados, acompanhados por período 

de 06 meses após a saída do serviço.  

 

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

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

A instituição disponibilizará o atendimento psicossocial, para realizar o monitoramento 

de forma mensal, por via contato telefônico e/ou aplicativo WhatsApp, realizaremos o 

preenchimento do formulário de pós – acolhimento na república, para o acompanhamento 

dos ex-residentes que foram considerados pela avaliação técnica qualificados para 

desligamento, diante da conquista da autonomia e da autossustentabilidade e moradia, 

reduzindo assim a população em situação de rua  e diminuindo as reincidência na  

Comunidade Terapêutica , conseguiremos resultados , realmente possibilitando portas de 

saída da situação de vulnerabilidade e a reinserção da população que estava em situação 

de rua na sociedade . 

Nesse contato pontuamos a importância da participação efetiva nos grupos de autoajuda e 

se identificarmos novas demandas realizamos as orientações pertinentes. 

As informações são relatadas na ficha de acolhimento do residente na república, 

registrando as evoluções, permitindo termos uma visibilidade da realidade vivenciada na 

sua atualidade e, em situações mais delicadas utilizaremos as visitas domiciliares.  

Será elaborado o relatório informativo referente a visita e a situação identificada, todo e 

qualquer instrumental utilizado será arquivado na ficha deste ex-residente. Realizaremos 

contato com o serviço social de referência do CRAS e / ou CREAS, CAPS, conforme 

demanda identificada. E ofereceremos subsídios para as ações da rede e relatório 

conclusivo. 

Realizaremos elaboração de um cronograma de atividades para cada profissional 

envolvido no projeto, no qual se estabelece a data para realizar os contatos. 
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Segue também, para preenchimento do pós-acolhimento, o link do formulário 

COED/FEBRACT: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlxm1DUtoUDfB1mInAe_oAwTG1TnpTaixST

5Hkerq7pKVn5A/viewform 

Nesse formulário deverão ser registrados os acompanhamentos realizados, conforme   

a meta em questão. 

 

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

cadastrados no CadÚnico. 

 

Os residentes serão orientados e encaminhados para o CRAS, durante os primeiros 30 dias 

de acolhimento na república, sendo possível atualização dos cadastrados no CAD Único. 

Considerando que o critério de admissão na república, que inclui o usuário ser provindo de 

uma Comunidade Terapêutica FEBRACT/Programa Recomeço, o usuário chegará na 

república com o cadastrado realizado no CAD Único, sendo apenas necessário atualização 

de dados, como endereço de residência, novo contato telefônico do técnico de referência 

do usuário.   

 

 Entretanto, na eventualidade dessa meta não ter sido observada ao longo do período de 

acolhimento na Comunidade Terapêutica, pela equipe técnica de referência do residente, 

um dos técnicos da república realizaram  ao agendamento para no   Centro de Referência 

da Assistência Social - CRAS de referência (do território da república),  para o atendimento  

presencial  ou fará atualização de cadastro por  intermédio do contato telefônico , que  

também seria uma das opções disponibilizadas pelo CRAS , diante da pandemia de COVID 

19 .  

 

Após finalização do cadastro, será registrado no sistema de monitoramento do Programa 

Recomeço. 

 

f. 90% dos residentes, com permanência superior a 30 dias, referenciados no CRAS 

ou CREAS da região. 

 

Os residentes serão referenciados no CRAS ou pelo CREAS durante os primeiros 30 dias. 
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Considerando o critério de admissão na república, que inclui o usuário ser provindo de uma 

Comunidade Terapêutica FEBRACT/Programa Recomeço, o usuário chegará na república 

referenciado no CRAS/CREAS. Entretanto, na eventualidade dessa meta não ter sido 

observada ao longo do período de acolhimento na Comunidade Terapêutica ou diante da 

transição da referência para outro território, a equipe técnica fará contato com o CRAS de 

referência (do território da república e até mesmo do território de origem do usuário).  

Averiguaremos se o residente possui a documentação necessária para o cadastramento. 

Caso necessário, encaminhar o residente aos órgãos expedidores dos documentos. Após 

a documentação completa, acompanharemos o assistido para realizar o cadastro no CRAS 

de referência diante da área de abrangência da república agendaremos o atendimento para 

o mesmo e, se necessário, acompanharemos o processo de forma presencialmente.  

Após finalização do cadastro, ele será registrado no sistema de monitoramento do 

Programa Recomeço. 

 

h. 50% de residentes encaminhados para cursos de qualificação ou com 

elevação de escolaridade. 

   

Os encaminhamentos serão realizados diante da avaliação da equipe multidisciplinar, 

considerando a vulnerabilidade e potencialidade apresentadas pelos residentes, às 

demandas serão direcionadas conforme perfil. 

O objetivo principal dos encaminhamentos para Cursos de Qualificação ou Elevação 

de Escolaridade é a incorporação de conhecimentos teóricos, técnicos, operacionais e 

práticos relacionados à produção de bens e serviços, por meio de processos educativos 

desenvolvidos em diversas instâncias, tanto como instituições educacionais regulares, 

cursos extracurriculares, associações de bairros, entidades, ou órgãos parceiros da 

Prefeitura que queiram ministrar cursos gratuitamente, presencial ou on-line.  

Estimularemos os assistidos pela OSC ao retorno a educação formal, objetivando a 

elevação do grau de escolaridade, por intermédio do Plano Individual de 

Acompanhamento – PIA e do Projeto de Vida, a participação dos residentes em 

programas de incentivo a qualificação profissional a participação em palestras, 

workshops e cursos. 

Realizaremos um mapeamento das ofertas de cursos de qualificação existentes nas 

Secretariais Municipais e outros serviços do Município.  
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Buscaremos também parcerias com SENAI, SENAC, Escolas Profissionalizantes, 

inscrição no Programa de capacitação para o mercado de trabalho – Qualifica São José 

para cursos de (panificação, corte de cabelos, corte e costura entre outros), no intuito 

de promover a qualificação profissional para o retorno ao mercado de trabalho e 

desenvolver o desejo para novos projetos de vida durante o processo de acolhimento 

na república.  

Inserção dos assistidos em cursos e capacitações, visando a inclusão no mercado de 

trabalho (formal e informal) e promoção da cidadania. A equipe técnica realizará 

articulações com órgãos afins para o agendamento de entrevistas de emprego, serão 

realizadas no projeto de vida, ações de elaboração de currículos e previa de entrevistas, 

qualificando os residentes para os futuros processos seletivos.   

Ofertaremos ações voltadas para empreendedorismo, por meio de palestras, vídeo- 

terapia, oficinas.  

Forneceremos acessibilidade à internet, para garantir realização de Ensino a Distância 

(EAD), objetivando a elevação de escolaridade e qualificação profissional.  

Todo o processo para efetivação do Ensino a Distância (EAD) será acompanhado pela 

equipe técnica.  

Realizaremos o fomento de atividades que favoreça esse processo, com vista à 

promoção da autonomia e ao exercício da cidadania nos espaços democráticos. 

Os residentes serão monitorados pelo PIA e pelo projeto de vida, onde consta um plano 

de ação a ser realizado e as metas a serem cumpridas, o PIA e construído juntamente 

com os residentes e garantirá a efetividades dos encaminhamentos. 

Observação a considerar:  as articulações com as secretarias municipais são 

importantes para afirmar que a elevação do grau de escolaridade e qualificação 

profissional, fazem parte do processo de reinserção social, sendo assim estão ligadas 

a uma rede de responsabilidades, sendo necessário o envolvimento de outras políticas 

públicas. Seguiremos na perspectiva de articulação e integração com a rede, 

intensificando as ações de encaminhados para cursos de qualificação ou a elevação 

de escolaridade dos residentes.  

O acompanhamento social do residente será realizado de forma sistemática, com 

frequência mínima semanal que garanta o acompanhamento contínuo e possibilite o 

desenvolvimento das ações propostas para comprimento de metas. A inserção do 

residente em qualquer dessas alternativas deve ser compatível com suas aptidões e 
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favorecedora de seu desenvolvimento pessoal e social. 

 

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

dos residentes com permanência superior a 30 dias. 

 

As famílias dos residentes são referenciadas durante os primeiros 30 dias. 

Considerando que o residente da República é provindo de uma Comunidade 

Terapêutica da rede Recomeço, é possível que já haverá um referenciamento da 

família em algum serviço específico. Entretanto, considerando também que é critério 

para adesão na república a fragilidade ou rompimento do vínculo familiar, será foco 

do trabalho desenvolvido no serviço o referenciamento das famílias ou de outras 

pessoas da rede de proteção do usuário em serviços específicos. A equipe técnica 

identificará quem são essas pessoas, quais possibilidades estão disponíveis no 

território de referência delas e então, fará contato com estes serviços articulando as 

estratégias necessárias para este acompanhamento. 

O acompanhamento será realizado por intermédio de relatórios, contato telefônico, 

visitas e discussões de casos na rede ampliada do município. 

Serão desenvolvidas ações extensivas aos familiares, de apoio, informação, 

orientação e encaminhamento, com foco na qualidade de vida, e inclusão social, 

sempre ressaltando o caráter preventivo do serviço, bem como nas ações de 

preparação para a reinserção social. 

 

5-Metodologia  
 

ATIVIDADE 1 

Acolhida/Recepção;  

PROCEDIMENTO 

Contato por vídeo, anterior ao acolhimento, para explicação do serviço e apresentação 
da casa. Após a chegada, o acolhido é recebido pela equipe presente, que lhe instrui 
sobre as atividades e funcionamento da República. Realizada a assinatura dos termos 
e o cadastro de beneficiário. Entrega da chave da República e integração com os 
outros moradores, já cientes do novo acolhimento.   

RESPONSAVEL 

Coordenador, Assistente Social, Psicólogo e Socio educador. 

FREQUÊNCIA 

Pontualmente, conforme demanda. 
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ATIVIDADE 2 

Escuta 

 

PROCEDIMENTO 

Acontece por meio de atendimentos individualizados, atendimentos em grupo e, 
quando necessário, por meios de comunicação como WhatsApp e telefone. A escuta 
promove a construção de soluções coletivas para as demandas de cada caso. 

RESPONSAVEL 

Coordenador, Assistente Social, Psicólogo e Socio educador. 

FREQUÊNCIA 

Diariamente 

 

ATIVIDADE 3 

Construção de projeto de vida. 

 

PROCEDIMENTO 

A construção do Projeto de vida é elaborada logo após o acolhimento, juntamente com 
o residente, onde são traçados objetivos e metas a serem cumpridas no período de 
permanência na casa e após acolhimento. 
 

RESPONSAVEL 

Assistente Social e Socio educador.  

FREQUÊNCIA 

Realizado na primeira semana de acolhimento, acompanhado e revisado 
mensalmente. 
 

 

ATIVIDADE 4 

Tutoria com os acolhidos no processo de educação e administração de recursos 

financeiros. 

 

PROCEDIMENTO 

Essa ação acontece após a elaboração do Projeto de vida, onde discute-se a 
necessidade financeira e organiza-se as metas, incluindo gastos mensais e quanto 
dinheiro será preciso guardar para atingir a autonomia no final do tempo de 
permanência. Também através dos grupos Psicossociais aborda-se sobre 
organização financeira e conforme as necessidades trazidas pelos acolhidos. 
Apresentação e manutenção de planilha financeira ou tabela onde registra-se a 
evolução de cada usuário.  
 

RESPONSAVEL 

Assistente Social e Socio educador. 

FREQUÊNCIA 

Frequentemente, conforme a demanda.  
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ATIVIDADE 5 

Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social. 

PROCEDIMENTO 

Através de reuniões individuais e grupais, são trabalhadas as habilidades sociais dos 
acolhidos, valorizando o repertório individual de cada sujeito. Desde o primeiro dia, 
será estimulado que os acolhidos entrem em contato com suas famílias, além de que 
transmitam os contatos para a equipe contribuir na reestruturação desses vínculos 
(caso haja desejo do acolhido). Além disso, a convivência social entre pares no 
ambiente da república também desenvolverá as habilidades sociais. 

RESPONSAVEL 

Assistente Social, Psicólogo e Socio educador. 

FREQUÊNCIA 

Frequentemente. 

 

ATIVIDADE 6 

Estímulo ao convívio grupal e social. 

PROCEDIMENTO 

Através de reuniões individuais e grupais, são trabalhadas as habilidades sociais dos 
acolhidos, valorizando o repertório individual de cada sujeito. É estimulada a presença 
social dos acolhidos em locais de pluralidade social fora da república. Além disso, a 
convivência social entre pares no ambiente da república também desenvolverá as 
habilidades sociais. 

RESPONSAVEL 

Assistente Social, Psicólogo e Socio educador. 

FREQUÊNCIA 

Frequentemente. 

 

ATIVIDADE 7 

Estudo Social. 

PROCEDIMENTO 

O profissional buscará conhecer com profundidade, e de forma crítica, o acolhido 
especialmente nos seus aspectos socioeconômicos, familiares e culturais durante os 
seus atendimentos e acompanhando sua estadia na casa. 
 

RESPONSAVEL 

Assistente Social. 

FREQUÊNCIA 

Mensalmente. 
 

 

ATIVIDADE 8 

Protocolos 

PROCEDIMENTO 

Definição dos protocolos a serem seguidos no serviço, os quais serão registrados em 
Manual de Procedimentos da Equipe Multidisciplinar e revisados regularmente por 
todos os profissionais.  

RESPONSAVEL 

Equipe interdisciplinar 
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FREQUÊNCIA 

Primeira construção nos primeiros 30 dias da execução da parceria, atualizações 
mensais conforme estabelecimento de novos protocolos e orientações FEBRACT e 
COED nas supervisões.  

 

ATIVIDADE 9 

Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados. 

PROCEDIMENTO 

O acompanhamento é realizado através de atendimentos individuais e grupais com 
os acolhidos, onde é verificado se as suas demandas anteriormente levantadas estão 
sendo supridas pelos serviços da rede e ainda através da articulação com os outros 
serviços dos acompanhamentos dos casos.  

RESPONSAVEL 

Coordenador, Assistente Social, Psicólogo e Socio educador. 

FREQUÊNCIA 

Conforme a demanda, com avaliação semanal dos casos.  

 

ATIVIDADE 10 

Referência e contrarreferência. 

PROCEDIMENTO 

Com o objetivo de complementação do serviço e em oferecer um atendimento de 
forma integral, a equipe da República articulará com a rede intersetorial e 
socioassistencial, possibilitando a garantia dos direitos dos acolhidos. 

RESPONSAVEL 

Assistente Social e Psicólogo. 

FREQUÊNCIA 

Conforme a demanda, com avaliação semanal dos casos. 

 

ATIVIDADE 11 

Elaboração de relatórios e/ou prontuários. 

PROCEDIMENTO 

Cada profissional da equipe é responsável por preencher a evolução do acolhido 
conforme a realização das atividades. Contatos com a rede e com familiares também 
devem ser registrados.  

RESPONSAVEL 

Equipe técnica.  

FREQUÊNCIA 

Diariamente. 

 

ATIVIDADE 12 

Trabalho interdisciplinar. 

PROCEDIMENTO 

Ocorre diariamente, com a participação da equipe técnica em reuniões e em relação 
a troca de saberes/conhecimentos, nos estabelecimentos de ações em conjunto e 
integradas às necessidades de cada indivíduo.  

RESPONSAVEL 

Equipe técnica.  
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FREQUÊNCIA 

Diariamente. 

 

ATIVIDADE 13 

Diagnóstico socioeconômico. 

PROCEDIMENTO 

Buscar traduzir a realidade vivida pela população do espaço geográfico da República, 
utilizando indicadores de boa confiabilidade e validade, que permeiem as diversas 
dimensões da realidade social.    

RESPONSAVEL 

Assistente Social   

FREQUÊNCIA 

Atualização mensal das informações, congregando um relatório semestral do 
Diagnóstico. 

 

ATIVIDADE 14 

Informação, comunicação e defesa de direitos; orientação para acesso a 

documentação pessoal. 

PROCEDIMENTO 

Após acolhimento inicial, acolhidos são orientados sobre a garantia dos seus direitos 
e é verificada a demanda para encaminhamento do acolhido que necessitar para o 
serviço correto, seja para demanda de saúde, social ou educacional. Posteriormente, 
quando necessário, os acolhidos são encaminhados para os órgãos responsáveis de 
acordo com a demanda espontânea. 

RESPONSAVEL 

Assistente Social e Psicólogo. 

FREQUÊNCIA 

Conforme a demanda, com avaliação semanal dos casos.  

 

ATIVIDADE 15 

Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana. 

PROCEDIMENTO 

Através de reuniões individuais e grupais, são trabalhadas as habilidades sociais dos 
acolhidos, valorizando o repertório individual de cada sujeito. Além disso, a 
convivência social entre pares no ambiente da república também desenvolverá as 
habilidades sociais deles. Pelos meios digitais, também será trabalhado o convívio 
através de grupos de WhatsApp, onde os residentes conseguem expor suas 
demandas assim que lhes ocorrerem.  

RESPONSAVEL 

Equipe técnica.  

FREQUÊNCIA 

Diariamente, conforme a demanda.  

 

ATIVIDADE 16 

Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho. 

PROCEDIMENTO 

Estabelecer parceiras com instituições de ensino que ofereçam cursos de qualificação 
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profissional e/ou inclusão dos usuários no mercado de trabalho.  

RESPONSAVEL 

Coordenação, Assistente Social e Psicólogo. 

FREQUÊNCIA 

Conforme a demanda, com avaliação mensal dos casos.  

 

ATIVIDADE 17 

Mobilização para o exercício da cidadania. 

PROCEDIMENTO 

Através de atendimentos grupais e individuais, os acolhidos deverão ser sempre 
informados de seus direitos e de como ter acesso a eles. Isso também ocorre na 
participação do acolhido no processo de decisão dentro da República, como, por 
exemplo, normas, regras de convivência, entre outros. O ambiente da República 
deverá dar sempre o direito de tomada de decisões para os residentes, que o farão 
na Assembleia semanalmente e no convívio entre os pares.  

RESPONSAVEL 

Coordenador, Assistente Social, Psicólogo e Educador Social. 

FREQUÊNCIA 

Semanalmente. 

 

ATIVIDADE 18 

Articulação com os serviços de políticas públicas setoriais. 

 

PROCEDIMENTO 

Ações realizadas pela equipe técnica, por meio da participação em reuniões setoriais 
e intersetoriais e por meio de visitas in loco para estabelecer parcerias com a rede. 

 

RESPONSAVEL 

Coordenador, Assistente Social e Psicólogo. 
 

FREQUÊNCIA 

Periodicamente, conforme a demanda, com avaliação mensal do andamento.  
 

 

ATIVIDADE 19 

Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de 

Direitos. 

 

PROCEDIMENTO 

Ações realizadas pela equipe técnica (Coordenador, Assistente Social e Psicólogo) 
por meio da participação em reuniões setoriais e intersetoriais e por meio de visitas in 
loco para estabelecer parcerias com a rede. 
 

RESPONSAVEL 

Coordenador, Assistente Social e Psicólogo. 
 

FREQUÊNCIA 
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Periodicamente, conforme a demanda, com avaliação mensal do andamento.  

 

ATIVIDADE 20 

Realização de Mentorias conforme a orientação metodológica em vigência do serviço. 

PROCEDIMENTO 

Ações realizadas pela Coordenação, por meio da participação do residente em uma 

chamada individual com duração de 60 minutos, utilização do manual disponível para 

execução das atividades no tocante a empregabilidade, autoconhecimento, cogestão, 

entre outros. 

RESPONSAVEL 

Coordenador(a), Psicóloga, Assistente Social.  

FREQUÊNCIA 

Periodicamente, conforme a demanda, com avaliação semanal do andamento.  

 

ATIVIDADE 21 

Realização de Tutorias conforme a orientação metodológica em vigência do serviço. 

PROCEDIMENTO 

Ações realizadas diariamente para o acompanhamento da evolução do residente e 

atenção aos serviços de forma imediata, garantindo a interação entre o residente e os 

serviços oferecidos.  

RESPONSAVEL 

Socio educador. 

FREQUÊNCIA 

Periodicamente, conforme a demanda, com avaliação mensal do andamento.  

 

 Todas as atividades apresentadas são planejadas e avaliadas através de um 

acompanhamento sistemático que inclui registros e relatórios diários, bem como 

planejamento avaliações e relatórios semestrais.  

  6.  Prazo de execução do Projeto  

               

  01/10/2022 a 31/12/2022  

 

 

                      7.      Impacto Social Esperado 

 

  

• Proteção Integral dos residentes;    

• Reabilitação Psicossocial;    

• Redução das violações dos direitos  

• Redução da presença de pessoas em situação de rua que fazem 

uso de substâncias psicoativas;    
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• Manutenção da abstinência relacionada ao uso de substâncias 

psicoativas;  

• Residentes incluídos nos serviços da rede e com acesso a 

oportunidades;  

• Reconstrução das condições de vida familiar e comunitária;   

• Minimização de danos; Construção da autonomia.  

  

8.         Processo de Monitoramento e Avaliação   

    

O processo de monitoramento e avaliação pela OSC será o Sistema de 

Gerenciamento de Vagas do Programa Recomeço, através do site 

www.coed.febract.org.br . A OSC também utilizará uma planilha em Excel onde 

serão registrados os dados do usuário (nome e telefone), data de entrada, data 

de saída, tempo de permanência e resultado do residente.   

   

9.  Recursos Físicos – caso já possua estrutura física  

 

9.1 RECURSOS FISICOS DA REPUPLICA:  

 

Imóvel: Rua.  Santa Sofia, nº 36 – Jd. Santa Madalena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   Recursos Humanos  

   

QUANTIDADE ESPAÇO OU EQUIPAMENTO 

01 COZINHA COM ARMÁRIOS  

01 COPA 

01 SALA DE ESTAR  

04 QUARTOS COM ARMARIOS 

04 BANHEIROS  

01 AREA COM CHURRASQUEIRA  

01  LAVANDERIA  

01 AREA EXTERNA  

01 PORTAO AUTOMATICO 

01 CANIL 

01 JARDIM 
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Nome  Cargo/Função  Formação  Carga Horária  Tipo de 

Vinculo 

Valor Pago  

Rosalia 

Pamplona da 

Silva Oliveira 

Assistente Social  

  
Ensino  

Superior em  
Serviço Social  

 40 Horas 

semanais 

CLT   
R$ 1.600,00 

 

Thais Cristina 

Zonzini 

Menecucci 

Psicólogo(a)  Ensino  
Superior em 

Psicologia   

40 Horas 

semanais 

CLT   
R$ 1.700,00 

  

Matheus Leite 

Praça 

Coordenador(a)  Ensino Superior e 

especialização.   
 40 Horas 

semanais 

CLT    
R$ 2.500,00 

 

Luciano 

Francisco dos 

Santos 

Socio Educador  Ensino médio 

completo  
44 Horas 

semanais  

CLT  
R$ 2.100,00 

  
  

11. Riscos   

  

a. Considerando que os residentes e familiares mudam 

frequentemente de números de telefones, não ser possível 

monitorá-los por 6 (meses) após o término da intervenção nas 

Comunidades Terapêuticas e Repúblicas.  

b. Dificuldade na construção de vínculos em obter o 

Reconhecimento da Secretaria Municipal de Assistência social, 

uma vez que o público atendido seja apenas homens 

provenientes de Comunidades Terapêuticas.  

c. A Pandemia dificulta a inserção no mercado de trabalho, 

impedindo a conclusão do Projeto de vida.  

d. Dificuldade no acesso ao mercado de trabalho formal, pela 

ausência de qualificação profissional dos usuários.   

e. Dificuldade de acesso às atividades externas, culturais, de lazer 

e, inclusive, a outros serviços do território, por conta da pandemia 

do COVID 19.   

f. Dificuldade no cadastramento e referenciamento das famílias, 

pois a parte dos atendidos não tem vínculos familiares 

estabelecidos.  

g. Equipe técnica reduzida. 
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h. Dificuldade em implementar a vigilância socioassistencial. 

i. Dificuldade de construção das redes municipais para a inserção 

dos residentes nos serviços do território, inclusão no CadÚnico e 

referenciamento nos CRAS e CREAS.  

  

12- Recursos Financeiros   

 

12.1- Recursos de Contrapartida  

  

Descrição  Valor ou quantidade  Obs:  

Captação  de  recursos  

financeiros   

R$ 1.000,00  Valores médios mensais  

Aporte da Diretoria  R$ 1.000,00  

  

Valores médios mensais  

Cestas básicas  07  

  

Doado 1 vez por mês  

     

13. Cronograma de Desembolso  

  

 MÊS  VALOR MENSAL  

Outubro/2022   R$            18.000,00  

Novembro/2022  R$            18.000,00  

Dezembro/2022  R$            18.000,00 

TOTAL   R$            54.000,00      

  

  

 13.1. Planilha de Aplicação Financeira  

  

  Onde será investido   % Qual o valor a ser investido  

Pagamento de RH   50,09% R$ 9.015,46  

Provisões  - - 

Benefícios    3,33% R$ 600,00 

Material de Consumo 17,29% R$ 3.111,72 

Serviços de Terceiros   29,29% R$ 5.272,82 

TOTAL 100% R$ 18.000,00 

 

  14- 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 
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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/) 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. 

 

 15- Transparência e Controle  

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

eletrônico www.abrapi.org.br 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.   

 

16- Do gestor da parceria  

A OSC nomeia Síntique Nobre Lourenço de Araújo, RG 45.534-720-7 e CPF 

338.349.428-47 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.  

  

 

 

São José dos Campos, 01 de outubro de 2022  
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