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2 - OB.TETO

Serviço de acolhimento de crianças e adolescentes d6 00 anos a í7 anos e 11

mesês, na modalidade de CA§A tÂR.

3 - OBJETMO §ERltL DO §ERVIçO

Atender oianças em situação de risco pesoal e social, @mo medida provisória e

excepcional, quando esgotadas todas as possibilidades de permanência dem
crianças junto aos pais biolôgicos e/ou família. exbnsa, ou até que sqam
encaminhadas às famílias subetitutas.

4 - OBJETIVOS E§PECíFICO§

01 - Garantir o atendirnentb personalizado, em pqluenm grupoq sem o
desmembramento de grupo & irmãm;

02 - Atuar junto aos pais bio&ógicos ou famÍlia exteflsa, parâ rsguardar e
rffiuÍâr os víncülm familiare na e»<pecÍativa & r@o ffiiar.
03 - Oportunizar ao público atendido um rnodelo de relacionarnento que prop*Se

o rêsgâte da autoestima e a orstução de um púoiffi de vida.
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0{ - Oferecer cuidados essenciais ao desenvolvimento físico e mental dm
atendidos, como alimenta@, inclusâo na rede es@lar, atendimento de saúde
clínica e mental, esporte e lazer.

05 - oportunizar orientação espiritual ac público atendido
5 - JU§NFICATIVA

Conforme o Pfano Nacional de Promoçâo, Proteçâo ê Dêfêsá do Direito de
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, uma vez
constatada a nêGes§idade do afastam ainda que temporário, da criança ou
do adolescente de sua família de origem, cabe ao Poder público, apos decisão
judicial, âssegurar o atendimento integral dos seus direitos através de ssr
encaminhamento para programas de abrigo em ENTIDÂDE§, definidos no
Artigo 90, inciso lv, da Lei 9.069/90 - Estatuto da criança e do Adolesmnte.

O acolhimento institucional para crianças e adolescentes pode ser oÊrecido
em diferentes modalidades como abrigo institucional, casa lar e casa 6g
passâgern, devendo seguir o8 parâmetros do EcA, bem como as
normatizaçôes do PNCFC.

Com o crescimento da poptrlação local, muitas vezes advinda de outrs
municípios em situação de deeemprwo e acesso precário à renda, Lagoa
§anta apresenta atualmente demanda crescente de crianças e adolescentes em
situação de risco pessoal e social, que rêquerem proteção integml através do
acolhimento no serviço de Casa Lar. A manutençáo do servip também atende
à delibelação do Conseltro Municipal dos Dirêütos da sriarça e do Adohecente
de Tarrares.

6 - PÚBUCO"ÂLVO

Até 05 (cinco) crianças, qre ec*eiarn em situa@ de risco pffial e social,
atravês de encaminhamento da Justiça da lnfância e Juventudê, dê ambos os
sexos, de 00 a i7 anos e 1i meses de ídade.
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7 - META§, ETAPA§ E PRAZO§

METAS
Acõee

ETAPA§
Fases da exesrcâo

QUANDO
lnício e término

Contratação de
pessoal.

F Assinatrna de
contrato

ENTIDADES, similare
para
conheoimento e
atualizacâo.

tempo do
abrigamento.

Atender crianças
situação de
pessoal e social, como
medida provisoria e
excepcional, quando já
estivem esgotadas
todas as pssibilidades
de permanência das
mesas junto aos pais
biológicos ê família
extensa.

em
risco

F Analise do Estudo de
Caso e documenta@.

P Amlhimênto, pela mãe
social

) Apresenta@s

e Assistênda Social.

lndividual de
Atendirnento/PlA

F Atendinento integral às
crianças abrigadas
(oÊrta de alimêntação,
rnoradia cuidados de
saúde, encaminhamento
à escola formal,
orientação e apoio
psicologico, atividades de
esportes e lazer, etc.)

tempo do

abrigamento.

Contato 6m a famÍlh
rlÂ origenr
erpectativa da
reinserção familiar.

» MsÍta domiciliar
> Elaboraçâo de reffinb

wial
l, Errcaminhamentuç.

> thrarÍtê todo o
ternpo do
ab§anento.

Contato com o CREÂ§
e demais atores da
rede.

equipes da ENTIDADE e
do CREAS.

ts Durante todo o
tempo do
abrigamento.
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8 - RESULTADOS E§FERÂDOS

INDICADORES DE RE§ULTADOS
Meios e Íormas de medir/verificar

RESULTADO§ E§PERADOS

01 - Oportunizar ao público atendido
um modelo de relacionamento que
propicie o resgate da autoestima e a
cons{ruçâo de um projeto de vida.

O2 - oferecer cuidados essências ao
desenvolvimento físico e rnental dos
atendidos, como alirnentação,
educaçâo, saúde e lazer.

03 Propiciar o fortalecimento
espiritual.

04 - Estabelecimento de laço efetivo
e de respeito com todos os
educadores, principalmente com a
mâe social ou educadora de
referência.

05 - Garantir a convivência
comunitária, âtravés da scola,

êspaços de convtvência e servips

boleüm

ínterpessoal

qualitatiwequantitiativaeserfu
usadw indicadores como reÍerência
para deskque dos avanços e do§
pontos de melhoria, do relacionamenb
interpessoal, Será feita êm êtapffi
sucêssivs com a participação de todos
os envolvidos.

a) Em reunião trimestral com a presênp
da equipe técnica, com registro em ata.

b) Em reunião com as crianças e
educadores com registro em ata.

c) Em rclatório trimestral com base nas
atas de reuniôes. Serâo registrados
dados qualltativos (númerc de
atendimentos feitos, identificação de

cornporhmentais, atitudinais, etc.)

OBS - Os indicadores pam avaliação
deverão ser discuüdm por toda equipe
de profissionais e devem considerar

e Contribuição de cada um para o
convívio mletivo;

. Rêhção mÍn os princípios de:
respeito por sim mesmo e pelo
outo; autonomia; mnstrução
gradativa de novo projeto de vida
ffin a participação dos próprios
aüendidos, acolhimento (escuta
da criança, reffexâo, dialogo,
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9. E§TtrTATIVA E}É DÊTPESAS

CUSTEIO GERAL

DESCRTçÃO
VA[.OR

MENSAL
R$

VALOR
ANUAL

R$

TIPO DE
DE§PESA

Gêneros, Alimentícios, Farmácia,
Aluguel, Material de Limpeza,
Pagamento de Contas de Água,
Energia ElétrÍca, Telefone, lnternet,
Gás, Água Mineral, Manutenção do
lmóvel e dos Eletrodomésticos,
Contabilidade Terceirizada,
Pagamento de §erviço de Tnansporte
Terceirizado (van ou táxi).

8.787,97 105.454,43 Variável

TOTAL

T}E§PE§À§ GOU REGURSO TIE FERCAPTâ

DE§tRrÇÃO
VALOR

MEN§AL
RS

VALOR
ÂNUAL

RS
TIPO DE

DE§PE§A

Despesas variáve{s: mêdicameiltm,
vestrfuio e acessórüGâ calçado,
material & higiene pessoal,
brirquedm, rnaterial pedrofuüoo ê
esdar, enwgrências nrtrrea e
ffi@fua, unifurra süolar,
omernora6 de aniversárftr eh

2.500,00 30.000,0CI Variável

TOTAL 2.5{m 30.ül{1,00 Variável

§ALÁRIO§ ilEN§AI§

DE§CRçÃO
VALOR

MEH§JqL
RS

ENCARGOS
R$

' VALE
TRANSPORTE

-.ffi=-\

CUSTO
TOTAL

RS
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Assistente Social 1.691.79 549,83 0,00 2.241.62
Psicotooa 1.691,79 54s,83 ü,00 2.241,62
Mãe social 1.798,48 ta, tÍr 0,00 2.382,98
Mãe subst'rtuta 1.058,22 343,92 202,80 1.604.94
Auxiliar Mâe Social 1.058.22 343,92 202,80 1.604,94
Auxiliar Serv. Gerais 1.458,22 3+3,92 202,80 1.604,94
Auxiliar Administrativo 1.493,47 48§,37 0,00 1.978,84
TOTAL 9,850.19 3.20t.2$ 608,40 {3.659,88

130 SÂLÂR|O

DESCRTÇÃO
130

SAIÁRrc
R$

ENCARGO§
R$

CUSTO
TOTAL

RS
ATÉ
15.11

ATÉ
15-12

Assistente Social 1.691.79 549.83 2.241.62 1.120.41 1.120.81
PsÍcóloga Í.69í.79 54s.83 2.241.62 1,12CI.81 Í.Í20"81
Mãe §ocial 1.789.48 584,50 2.382.98 1.191.49 1.191.49
Mãe Subetituta 1.059.22 u3,92 1.4A214 701,07 7A1-O7
Auxiliar Mãe Social Í.058-22 3É;3.92 1.442.14 701.O7 701.07
Auxiliar Serv. Gerais 1.058.22 343.92 1.402.14 701,07 7A1.07
Auxiliar Administrativo 1.493.47 485_37 1.978.M 989.42 989,42
Total 9.850.í9 3.201.29 í3.0§,!-48 6.§25.74 6.52§,74

ABONO DE FERIAS

DESCRIçÃO
íJÍI DE

rÉruns
R$

ENC§GOS
R§

GUSTO
TOTAT

R$
HÊ§

Assistente Soeial 5§t.95 183.28 747,23 Affinir
Psicolosa 5H!.95 183_28 747,2e A definir
Mãe Social 599.4s í r,4.83 794.32 A definir
Mãe Substituta 352-74 114.64 467.38 A definir
Auiliar Mãe §odal 352-74 1í4.§4 467.38 A definir
Auxiliar Serv. Gemi§ fizt4 Í 14,6{ 467.38 A definir
Auxiliar Administratiw «17,82 161,79 659,61 A deÍinir
TOTAL 88,43 í.067,10 {.355,53

í3.051.48

CUSTO DO SERVICO ÍÍ2 HE§É§
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Valor anual total do Tenno de Colaborâção ê de R$ 30.000,00.

rO. FONTE'ORIGEM DO§ RECUR§O§ FINANGEIRO§

Os recursos para tazer frente às despesas de manutenção do serviço de

amlhimento serão provenientes de Termo de Cdaboração mm â Prefeituna

MuniÕipâÍ, cóÍifonÍié óronogramâ dê d§eínhtso a seguir:

GONCEDENTE (PREFETTURA)

Detinação Objetivo ll" de
Parcelas

Hercal
ÍR3I

Tohl
íR§I TMl- Custeio geral Peews fixas e de

custeio (aluguel, água,
luz, telefone,
alimentação, inhmet,
manuterção & imárlel e
de eletrodomésticos,
transporte, etc.)

12
(Doze)

ll. Salárioe e
encargo§
sociais

Previsão de Í3" slário

tv.
Abandono de
Fêrias

1/3 pgto férias da eqripe

V. Percapita
por crbnça
abrigada (até
05 uianças)

Despesas variáveb
(medicamenbs, rulrc,
calçado, materiatr de
higiene pessoal, r€[#
de cema, brinquees,
material pedagogrico,
material escolar, eúc.)

12
(doze)

2.500,00 30.000,00 mensal
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CoNTRÂPARTTDA fi fi §fiTUTO RESGATEI

. Espap frsico para funcionamento da árca adminisffiiva e de apoio à Gasa

Lar, incluindo telebne, água, energia elétrica.

o Voluntários para atuan mordenadora, pessoa de refeÉncia para mãe

social, à qual a mesma recorrerá no momênto da dificuldade e será

responsável pelas comprâs, pagamentoe e rcuniões com a equipe técnica.

r Deslocamento êm casos de urgência e outrus não previstos no plano de

trabalho.

í1. RECUR§OS HUMANO§

CARGO - PROFI
Mãe Social, ou edumdora de referência §erá a pessoa de rcferência, dentru da

Casa Lar, será responsável pdo
estabelêÇimento de horários de
alimentaçâo, repouso, êstudo, lazeq eta

Ajudará a mãe social êm todas a§
atividades de casa, íará as refui@,
M as roup* ê arumará a casa,
§êmpÍe com a oolfu4fudebdre"

Srbstrtuirá a mâe social lre períodoe de
fti*, esta fun$o poffiá sêr ereÍcida
peh mãe auiliar, quê effi mais
a@ada à rdína da casa, nessa
oportunidade deverá sêr mÍffr#da uma
aryiliar.

kberá a criança, cofifrrirdo bda sua
documentação. Fará junto mm a
Goordenação, a mãe social e dernais
tá:nims a análise do estldo do caso,
buscando nessa análise a melhor furma
de abordagêm. Fará visitas domiciliarw,
na expectativa de reconstruçâo dm
víranrlos familiares emitirá paremr. Fará
reuni&s periód icqggle .avaliação, etc.



PREFEITURA MUI{ICIPAL DE TAVARE§
§eretaria Municipal de Trabalho. Ação §ocial, Habitação e Cidadania

12 - mO]*|TORÂmENTO E AVALnçÃO

O monitommento do presente Termo de Colaboraçâo será efttuado de bíÍna
continua, durante a execução do servip, pela Gomissão de Monitoramenb e

Avaliação, a s€)r consütuída mediante Portaria do PreÊito Mun[cipal.

os indicadores do resultado e ftrxamentas de aêri$o constam no Anexo 1.

13 - COH§|DERAçÕES FilrtÂt§

Tavarcs, 07 de novembro de 2019.

Rryesentante da Entidade

Testemunhas 1: Rosimar lsÍdoro Machado CPF: g02.0g1.g{&28
Testemunhas 2: Maria de F#ima da Sihra CPF: 636.247.880-00

Psidlogto Fará os atendimentos psicológirc
fazendo os devidos encaminhaÍTsrts,
partieipará de todas as reuniões de
avalíSo tá:nica, emitirá parmerm, eta

Auxi I iar Ad mi niskativo Executará üarcfas de agendamento,
atendimento tebffinico, elabona@ de
ptweação de conta, arquivo, sffiiço
hancário, etc.

O presente Termo de Colaboração substituirá o Tenrn de Convênio t3rÔ13,
conforme regulameqtação de Lei Í3.019, de 3ín7fZ0I4.

§weüaria MunÍcipal


