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Jardinópolis, 03 dejulho de 2019. 

OFfCIO S.E. N. 0  176/19. 
PROJETO DE LE! N.° 048/19 
Mensagemn. 0 048/19 .  

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Através do presente, estarnos encaminhando as Vossas Excelências, 0 

Projeto de Lei, que" INSTITUI 0 SERVIç0 DE ACOLHIMENTO PARA poPuLAcAo 
ADULTA F FAMILIAS - CASA DE PASSAGEM - F DA OUTRAS PROVIDENCIAS". 

A presente matéria, nobres Edis, tern a finalidade de pleitear, desta 
feita, a instituicâo do Serviço de Acothirnento Institucional para Adultos e Farnilias - Casa 
de Passagern - integra Os Serviços de Alta Cornptexidade do Sistema Unico de Assistência 
Social (SUAS), no municIpio de Jardinópolis/SP e destina-se a oferta de acoihimento 
imediato e ernergencial, em qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se realiza 
estudo detaihado de cada situação para as encaminhamentos necessários as familias .e 
individuos que se encontram em situação de abandano, arneaca ou violaço de direitos, 
por ocorréncia de violéncia fIsica ou psicotógica, abuso ou exploracâo sexual, rompirnento 
ou fragilizaçâo de vInculos ou afastamento do convivio familiar devido a aplicaçâo de 
rnedidas necessitando de acoihirnento provisório, fora de seu nUcleo familiar de origern. 

Para tanto elaborarnos a presente matéria e solicitamos que a mesrna 
seja apreciada e votada em SESSAO EXTRAORDINARIA, na qual fica desde jth, pelo 
presente, solicitada. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e dernais 
nobres Vereadores, Os nossos pis nsPr estos de estirna, consideraçâo e apreço 

Dr. JOAO CR0 MARCONI 

A Sua Excelência a Senhora 
MARL! ROJMUGIIES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA. 
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ESTADO DE SAO PAULO 

TERRA DA MANGA 	 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

OfIclo Semas N: 182/2019 	 Jardlnôpolis, 25 tie junho de 2019 

Assunto: PROJETO DE LEI DA CASA DE PASSAGEM  

Exmo Sen hor, 

 IJ 

-I 

Pelo presente, venho solicitar que sejam realizados Os procedimFcs/ /1 
necessários para a formalizacäo do Projeto de Lei para a implantacäo do Projeto "SEA Vi ço 	./ 
DEACOLHIMENTO PARA POPULAçAOADULTA EFAMILI14S"—CASA DE PASSA GEM. 

0 projeto em questão foi encaminhado para Vossa Excelencia 

conforme Oflcio Semas NQ 143/2019 de 17 de maio de 2019. 

Sem mais para o presente, aproveitamos para reiterar nossos 

protestos de elevada estima e consideraçäo. 

Atenciosa mente, 

- 
Maria da G 	Lei Brigliadori 

Secrettiria Municipal de Assisténcia Social 

Exmo. Senhor 

Dr. Joâo Ciro Marconi 

Prefeito Municirial de Jardinopolis/SP 
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Rua Silva Jardini, N'204, Bairro Centro. .JardinOpolis/SP - CEP: 14680-000 
- Contatos: Fone: (16) 3663-3819 - E-mail: semasQj/ardinopolis.sp.gov.br  
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PROJETO DE 	LEI N.°048/19 
=DE 03 DE JTJLHO DE 2019= 

"INSTITUI 0 SERVIcO DE ACOLHIMENTO 
PARA POPULAcAO ADULTA E FAMILIAS - 
CASA DE PASSAGEM - E DA OUTRAS 

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDII'46POLIS, 
ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRJBUIçOES QUE LHE SAO 
CONFERIDAS POR LEI, 
F A Z 	S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinopolis, deste Estado, aprovou o 
Projeto de Lei fl.0  048/19, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Artigo V. Fica instituido no municIpio de Jardinopolis e Distrito de Jurucé o 
Servico tie Acolhimento para Populacao Adulta e Famiias - CASA BE PASSAGEM - 
que tern por objetivo, dentro da politica da assisténcia social do municfpio oferecer serviço de 
acolbimento irnediato, ernergencial e ternporário pan familias on pessoas, em situaçAo de 
rualtransito e/ou situaçAo de risco, corn vinculos familiares rompidos on fragilizados. 

Artigo 2°. A concessão do subsidio financeiro a OrganizaçAo da Sociedade Civil 
fica condicionada a Lei 13.019 e suas alteraçOes, mediante Termo de Colaboraçao. 

Artigo 3°. A CASA BE PASSAGEM prestará o atendimento previsto no artigo 
10 desta Lei, seguindo Os seguintes objetivos: 

• Oferecer serviço de acolhirnento irnediato, emergencial e ternporãrio; 
• Garantir a dignidade no atendimento a populaçäo usuária do serviço; 
• Efetivar os encaminhamentos necessários e manter articulação corn os dernais serviços 
da Rede Socioassistencial, das demais Politicas Püblicas e dos OrgAos de defesa de 
direitos; 
• Acolher e garantir protecào integral; 
• Contribuir para a prevençAo do agravamento de situaçOes de negligência, violéncia e 
ruptura de vinculos; 
• Reestabelecer vinculos farniliares e/ou sociais; 
• Possibilitar a eonvivência comurntária; 
• Promover acesso a rede Socioassistencial, aos dernais órgAos do Sisterna de Garantia 
de Direitos e as dernais polIticas pdblicas setoriais; 
• Favorecer o surgirnento e o desenvolvirnento de aptidOes, capacidades e oportunidades 
para que os individuos façarn escolhas corn autonornia; 
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Artigo 4°. 0 encaminhamento será condicionado ao estudo e avaliação social 

realizado pela equipe técnica do CREAS - Centro de Referéncia Especializado de Assisténcia 
Social, mediante critérios pré-estabelecidos. A CASA DE PASSAGEM trabalhará na 
perspectiva de atender a dernanda especifica, verificando a situaçäo apresentada e assim 
realizar os devidos encaminhamentos. 

Paragrafo ñnico. Todos os acolhimentos serAo autorizados pelo Centro de 
Referëncia Especializado de Assistência Social. 

Artigo 5°. Compete a Secretaria Municipal de Assistencia Social a eiaboração do 
Regimento Interne ,  da CASA DE PASSAGEM, a ser hornologado através de Decreto do 
Prefeito Municipal. 

§ 1° A Secretaria Municipal de Assisténcia Social se encarregará de organizar os 
processos de concessão do subsidio fmanceiro para a Organizaçao da Sociedade Civil, de 
assegurar anualmente as recursos orçamcntários e financeiros para esta finalidade e de fazer o 
acompanhamento, mediante o Centro de Referéncia Especializado de Assistência Social. 

§2° 0 Subsidio Financebo de que se trata esta Lei devera ser utilizado corn a 
operacionalizacâo do programa, conforme consta no Plano de Trabaiho/Regirnento Interno. 

Artigo 6°. A CASA DE PASSAGEM devera ifincionar de acordo corn o Piano 
de Trabaiho e regimento intemo a ser aprovado. 

Artigo 71. As despesas para a execuçào da presente Lei correrão por conta de 
dotaçOes orçamentarias constantes da Lei Orçamentária Anual, pan execuçäo no exercIcio de 
2019, encontrando-se o programa inserido dentre aquelcs pertinentes a assistência social, no 
Piano Plurianual de AçOes e Investirnentos do Govemo - PPA e na Lei de Diretrizes 
Orçanientárias - LDO. 

Artigo 81. Esta Lei entra em vigor na data da sun publicaçAo, revogadas as 
disposiçOes em contrário. 

Prefeftura Municipal de Ja.rdilis, 03,9g<Iho de 2019. 

i: 
7/ 

Dr. 3OA0 cTRO,MARCONX 
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PROJETO: 
SERVIO DE ACOLHIMENTO PARA PoPuLAçAo 

ADULTAE FAMILIAS 
- CASA DE PASSAGEM - 

JARDINOPOLIS/SP 
2019 
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NOME DO sERvlço: Serviço de Proteçào Social Especial de Alta Complexidade — Serviço 
de Acoihimento Institucional em Casa de Passagem para Adultos e FamIlias, no Municipio de 
Jardinopolis/SP e Distrito de Jurucê. 

UNIDADE: Casa de Passagem 

INTR0DUcAO 

A ProteçAo Social Especial (PSE) destina-se a farnilias e individuos em situaçào 
de risco pessoal e social, cujos direitos tenharn sido violados ou ameaçados. Sao considerados 
serviços de Proteção Social Especial (PSE) de Alta Complexidade aqueles que oferecern 
atendirnento as farnilias e indivIduos que Se encontram em situação de abandono, ameaça ou 
violaçào de direitos, por ocorréncia de violência fisica on psicolOgica, abuso ou exploraçAo 
sexual, rompimento ou fragilizaçao de vinculos ou afastarnento do convIvio familiar devido a 
aplicaçao de rnedidas necessitando de acoihimento provisOrio, fora de seu nücleo familiar de 
origem. 

Esses serviços visam garantir o acolhimento em ambiente corn estrutura fisica 
adequada, oferecendo condiçOes de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e 
privacidade. Os serviços também devem assegurar o fortalecimento dos vinculos familiares 
e/ou eomunitãrios e o desenvolvirnento da autonornia dos usuários. 

O Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e FamIlias - Casa de 
Passagern — integra os Serviços de Alta Complexidade do Sistema IiJnico de Assistencia Social 
(SUAS), no rnunicfpio de Jardinopolis/SP e destina-se a oferta de acoihirnento imediato e 
ernergencial, em qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se realiza estudo diagnostico 
detaihado de cada situaçAo para os encaminhamentos necessários. E irnportante a atuaçào dos 
profissionais preparados para receber usuários e articular corn as demais politicas püblicas e 
serviços da rede, não devendo ser conflindida corn instituiçOes da rede de saüde pan 
intemaçào para dependência de crack e outras drogas. 

De acordo corn a Tipificaçao Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada 
por meio da Resoluçao CNAS no 1 09/2009 este Serviço configura-se corno acolhimento 
provisório corn estrutura para acoiher corn privacidade pessoas do rnesmo sexo ou grupo 
familiar. Deve ser ofertada em unidades (casa de passagem) distribuldas no espaço urbane de 
forma democrática, respeitando o direito de permanéncia e usufruto da cidade corn segurança, 
igualdade de condiçOes e acesso aos serviços publicos. 

O Serviço de Acothimento para Pessoas Adultas e Farnilias tern como objetivo 
principal atender de forma qualificada e personalizada de modo a promover a construçAo 
conjunta corn o usuário do seu processo de ernpoderamento, corn dignidade e respeito a sua 
vontade e nivel de autonomia. Para tanto é fundamental articular beneficios, projetos, 
programas e serviços da Politica de Assisténcia Social, bem como de outras politicas, a Em de 
prornover atenção integral a esta populacao, que teve urna vida rnarcada pela negacAo de 
direitos. Este novo olhar voltado para as pessoas ern situaçAo de risco busca romper corn a 
lógica segregacionista, assistencialista e higienista construida historicamente, onde essas 
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pessoas não eram tratadas corn dignidade, depositadas em galpoes superlotados, locals 
fétidos, escuros, e scm o minima de conforto. 

cARACTEfflZAcAO GERAL DO MUNIC!PIO DE JARDIINOPOLIS (SP) 

o rnunicIpio de Jardinópolis está localizado na 6' região administrativa, na zona 
fisiográfica de RibeirAo Preto, no Nordeste do Estado de São Paulo, tendo como o Distrito de 
Jurucé ha 06 km da sede. 

o cima e temperado, o solo argiloso e a vegetação de cerrado. Sua area ë de 552 

km2  sendo a area urbana 31,25 km2, a area rural de 520,75 km 2, está situada na latitude de S 
21° 01'30", longitude de W 47 0  46'30" e altitude de 586m (nivel do mar). A densidade 
demográfica é de 44,48 hal,/ km 2  e a taxa de urbanizaçao é de 89, 34%. 

o rnunicipio tern coma limites ao Norte - Sales Oliveira; Sul - RibeirAo Preto; 
Leste - SertAozinho e Pontal; Oeste - Brodowski e Batatais. A distância do Municipio a 
Capital do Estado é de 330 km e a Capital Federal é de 750 km. 

E urn municIpio de pequeno porte II; tern sua economia baseada na cana de 
açácar e sofre todas as consequências sociais advindas desta atividac.le corno: rnigraçao, 
subernprego, baixa renda, desqualificaçAo profissional, falta de acesso a bens e serviços, etc. 
Possui 37.661 habitantes (IBGE/2010) e sua taxa de crescimento anual (2,28) vem 
aumentando mais do que a a Estado e da Região, a que evidencia o aumento da natalidade, 
longevidade e também da rnigração. 

PUBLICO ALVO 

Pessoas adultas do mesmo sexo on familias em situaçAo de ma e desabrigo par 
abandono, migracAo e auséncia de residéncia, pessoas ern trânsito, bem corno em situaçOes de 
risco. A principal diferença do püblico atendido nesta unidade é a transitoriedade. Clerairnente 
são adultos/familias em transito, sem intenção de permanência por longos perlodos. 

OBJIETIVOS: 

GERAL 

Oferecer serviço de acolbirnento imediato, emergencial e temporário para familias on 
pessoas do rnesmo sexo, em situaçào de rualtrãnsito e/ou situação de risco, corn vinculos 
familiares rompidos on fragilizados. 

ESPECIFICOS 

• Oferecer serviço de acoihirnento imediato, ernergencial e ternporário; 
• Garantir a dignidade no atendimento a populaçao usuária do serviço; 
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• Efetivar os encaminhamentos necessários e manter articulaçAo corn os demais scrviços 
da Rede Socioassistencial, das demais Politicas Püblicas e dos órgäos de defesa de 
direitos; 

• Acolher e garantir proteçAo integral; 

• Contribuir para a prevençâo do agravamento de situaçOes de negligência, violéncia e 
ruptura de vineulos; 

PERIODO BE FUNCIONAMENTO 

0 serviço funcionará de rnaneira ininterrupta (24 horas). 

FORMAS BE ACESSO 

Por encaminharnento do CREAS — Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social 

METODOLOGIA 

DescriçAo Geral das Atividades 

A especificidade desse Serviço está na oferta de atendimento integral de 
acoihimento imedialo e emergencial, que garanta condiçoes de estadia, convivio, endereço de 
referência, para acoiher corn privacidade pessoas do mesmo sexo on gmpo familiar em 
situação de ma e desabrigo por abandono, auséncia de residéncia, pessoas em trânsito e sem 
condiçOes de autossustento. 

0 serviço visa o atendimento a grupos farniliares, a jovens e adultos corn 
vinculos familiares rompidos, on ate rnesrno scm referência familiar, garantindo proteçAo 
integral aos sujeitos atendidos, corn atendimento personalizado e em pequenos grupos 
pautado no respeito a diversidade de ciclos de vida, arranjos fhmiliares, raga /etnia, religiAo, 
gênero e orientaçAo sexual, além de propiciar espaço fisico individualizado para atendirnento 
de casais e espaço para acomodaçAo de animais de estimaçAo. 0 atendimento em unidade 
institucional de passagem oferta, profissionais preparados para receber os usuários em 
qualquer horario do dia on da noite, enquanto se realiza urn estudo diagnóstico detaihado de 
cada situação para os encaminhamentos necessérios. 

A abordagem metodologica a ser empregada neste proj eto tern como finalidade 
primaria subsidiar açOes voltadas ao atendimento as pessoas adultas do mesrno sexo on 
fajuilias em situaçâo de rua e desabrigo por abandono, migraçAo e ausência de residthcia, 
pessoas em trânsito, bern como em situaçOes de risco, no Municfpio de Jardinopolis e Distrito 
de Jurucé 

Piano de AçAo 
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o referido Piano tern como objetivo orientar o trabalho de intervençäo durante o 
perlodo de acoihirnento, visando a superaçäo das situaçOes apresentadas. 

o encarninharnento será condicionado ao estudo e avaliaçAo social e econômica 
realizado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Assisténcia Social de Jardinopolis - 
CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social, mediante critérios pré-
estabelecidos. 

A Casa de Passagern terá que manter horários flexiveis para entrada e saIda dos 
usuários de acordo corn a necessidade de cada urn. As estruturas devern ser acolhedoras, de 
forma a näo estigmatizar ou segregar Os usuários (as). Recomenda-se que os locals não 
tenham placas de identificaçAo e sejam estruturas próprias e nAo alugadas. 0 Serviço de 
Acoihimento devern fornecer alirnentaçOes aos usuarios, kits de higiene pessoal como, por 
exemplo: creme e escova dental, shampoo e condicionador, sabonete, bern como banheiro 
masculino, ferninino e adaptado para pessoas corn deficiência. E necessario o fornecimento de 
roupas de carna, banho e o que mais se julgar necessário. E importante que a organizaçAo se 
do de forma participativa a firn de garantir quo o usuário possa sentir-se corresponsável por 
tarefas do cotidiano. Neste sentido as equipes através de dialogos, assembleias ou reuniOes 
podern estabelecer escalas semanais de organização, lirnpeza e rnanutenção dos espacos. Os 
(as) usuarios (as) não serão responsáveis pela Iirnpeza, apenas contribuirAo pan tal, sendo tais 
serviços executados pela organização cia sociedade civil. Seth fornecida refeiçOes (Café cia 
rnanhA, Almoço, Lanche da TaMe e Jantar), conforme anexo. 

Dever ser elaborado o Estudo DiagnOstico Pós Acolhirnento. Este estudo deverá 
ser construido pela equipe técnica do CREAS e do Serviço de Acolhirnento, apOs as prirneiras 
intervençoes junto ao usuário (a). 0 estudo diagnostico deve incluir escuta qualificada, 
identificar e analisar o perfil das demandas especIficas do (a) usuário (a). Todo o processo de 
construçao deste estudo deve ser realizado em constante diálogo corn o (a) usuário (a). 0 
obj etivo fundamental deste estudo é aprofundar questOes relevantes ao processo de construção 
de novos projetos de vida, possibilitando conhecer a cornposicäo familiar, elernentos sobre 
sua trajetória de vida nas ruas, vinculos cornunitários, sociais e farniliares, dernandas 
individuals e coletivas. Deve-se extrair o rnáxinio de inforrnaçôes que possarn contribuir para 
a vinculaçao do usuario (a) corn o Serviço e assirn, fortalecer suas potencialidades para 
construção de major nivel de autonornia e seu processo de saida das ruas. 

Todos os beneficiários terào acompanhamento continuo cia rede Socioassistencial 
(acompanhamentos, visitas dorniciliares, reuniOes) e a obrigação de inclusao/atualizar o 
Cadastro tJnico. ObrigaçAo também de participar de açOes e programas complementares 
visando o desenvolvirnento, de rnodo que os beneficiários consigam superar a situaçAo de 
vulnerabilidade/risco. 

0 periodo de permanéncia é de, no rnInimo 03 dias, podendo sec prorrogado por 
W, no rnáxirno, 30 dias mediante avaliaçäo cia equipe técnica do CREAS - Centro de 
Referência Especializado de Assisténcia Social. Esse processo deve sec construido 
conjuntarnente corn o usuãrio, corn dignidade e respeito a sua vontade e nivel de autonornia. 

Caberá A equipe técnica preparar o individuo/familia para a salda do serviço. 0 
processo de desligamento deverA ser gradativo e construido juntamente corn o usuArio. Neste 
processo de desligarnento são previstas açOes e articulaçAo corn outros serviços da rede de 
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atendimento das diversas politicas püblicas. 0 processo de desligamento deve set encarado 
pelo usuário, equipe e pelos outros integrantes do serviço de acoihirnento corno urn processo 
de construção de autonomia. A equipe perceberá quais os meihores encarninharnentos a serem 
realizados a partir dos instrumentais e trabaiiios especificos realizados durante sua 
permanência nos Serviços. Sugere-se que sejam realizadas atividades relacionadas ao 
processo de desligamento do usuário que possarn resignificar os vInculos construldos e as 
novas possibilidades de vida. 

TRABALHO ESSENCIAL AO SERVLcO 

• Acolhida/Recepçao; 
• Escuta; 
• Desenvolvimento do convivio familiar, grupal e social; 
• Estudo social; 
• Cuidados pessoais; 
• OrientaçOes e encaminharnentos sobre/para a rede de serviços locals; 
• Orientaçôes sócio familiar; 
• Acompanhamento e monitoramento dos encarninhamentos realizados; 
• Referência e contra referencia; 
• ElaboraçAo de relatorios; 
• Elaboraçao de prontuários; 
• Trabaiho interdisciplinar; 
• Atividades de convivio e de organizacAo da vida cotidiana, hem como estImulo ao 

convIvio familiar, grupal, e social; 
• Mobiizaçâo para o exercicio cia cidadania; 
• Articulação da rede de serviços socioassistenciais e serviço das demais politicas 

publicas setoriais e defesas de direitos/ órgAos do Sistema de Garantia de Direitos; 
• Monitorarnento e avaliaçäo do serviço; 
• Acesso a documentaçAo civil; 
• InformaçAo e orientaçAo sobre os serviços, direitos e como acessã-los; 
• Desenvolvimento das capacidades para autocuidados, construçAo de projetos de vida e 

alcance da autonornia; 

RECURSOS NECESSARIOS 

Os espacos devem ser aconchegantes, corn iluminaçao e ventilaçAo adequadas, 
corn ambientes agradAveis. Deve-se prirnar por urna infraestrutura que garanta espaços e rotas 
acessiveis. 

• Quartos - espaço suficiente para acomodar camas e armários para guarda de pertences 
de forum individualizada; 
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• Cozinha - Espaço suficiente para a organizaçAo dos utensIlios e preparaçAo dos 

alirnentos para o nürnero de usuários; 
• Sala de JantarIRefeitorio .. Espaco equipado para acornodar Os ustthrios a cada 

refeição. (Este espaco tambérn podera ser utilizado para outras atividades) 
• Banheiro - Espaço corn 1 lavatório, 1 sanitário e 1 chuveiro. An rnenos urn banheiro 

deve ser adaptado para Pessoa corn Deficiência; 
• Area de serviço - Lavanderia equipada para lavar e secar roupas dos usuários e de uso 

comum do serviço; 
• Sala para equipe técniea - Sala equipada para acornodaçâo da equipe técnica do 

serviço e corn estrutura para o desempenho do trabaiho; 
• Sala para coordenaçAo e administrativo - Sala corn espaco e rnobiliario suficiente 

para a acornodaçao da equipe adrninistrativa e coordenaçAo. (Deve-se ter area 
reservada para guarda de prontuário, garantindo seguranca e sigilo). 

RECURSOS 
Humanos (Equipe Profissional Minima). 

Coordenador e equipe técnica, conforme detaihado abaixo (Conforme orientacôes 
da TipificaçAo Nacional dos Serviços Socioassisteneiais e da Norma Operacional Básica de 
Recursos Hurnanos- NOB-RB e Resoluçao CNAS N° 17, de 20 dejunho de 2011). 

PROFISSIONAL I ESCOLARIDADE/CARGA QUANTIDADE 
FUNçAO  HORARIA  

Nivel superior on rnédiol 1 profissional referenciado para ate 20 
Coordenado Carga 	Horária: 	40 	horas usuários acoihidos ern, no máxirno, 2 

sernanais __________ eguiparnentos 
Cuidador Nivel rnédio e qualificaçao 1 profissional para ate 10 usuários, por 

especIfical turno. A quantidade de cuidador por 
usuário deverã ser aumentada quando 

Carga Horária: 220 horas houver usuários que demandern atenção 
mensais, 	sujeitas 	a escala especifica 	(corn 	deficiência, 	corn 
12X36. necessidades 	especificas 	de 	saüde, 

pessoas soropositivas, idade inferior a 
urn atm, pessoa idosa corn (hau de 
Dependência II on III, dentre outros). 
Para tanto, deverá set adotada a seguinte 
relaçao: 	a) 	1 	cuidador pan cada 	8 
usuãrios, quando houver 1 usuário corn 
demandas especIficas; b) 1 cuidador para 
cada 6 usuários, quando houver 2 on 
mais usuarios corn dernandas especificas. 

Auxiliar Cuidador Nivel 	fundamental 	e 1 profissional para ate 10 usuários, por 
qualificaçao especIfica. turno. A quantidade de cuidador usuário 

deverá ser aurnentada quando houver 
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Carga Horária: 220 horas usuários 	que 	demandem 	atencAo 
mensais, 	sujeitas a escala especifica 	(corn 	deficiência, 	corn 
12X36. necessidades 	especificas 	de 	saUde, 

pessoas soropositivas, iclade inferior a 
urn ano, pessoa idosa corn Grau de 
Dependência II on III, dentre outros). 
Para tanto, deverá ser adotada a seguinte 
relaçao: a) 1 auxiliar de cuidador para 
cada 8 usuários, quando houver I usuário 
corn dernandas espeefficas; b) 1 auxiliar 
de cuidador para cada 6 usuários, quando 
houver 	2 	on 	rnais 	usuarios 	corn 
demandas especIficas. 

Serviços Gerais Nivel Fundamental Profissional responsável pot executar o 
trabaiho diário de lirnpeza em geral das 

Carga Horaria: 220 horas instalaçoes, 	dependências/dorrnitOrios, 

mensais, sujeitas a escala móveis, 	utensilios 	e instalaçOes, 	bern 
corno lavagern das roupas de camas e 
demais 	necessarias 	para. manter 	as 
condiçOes de higiene 	e 	conservaçAo; 
Arrurnar 	banheiros, 	limpando-os 	e 
reabastecendo-os 	corn papel 	sanitario, 
toalhas e sabonetes, para conserva-los em 
condiçOes de uso; 

Equipe de Referência para atendirnento psicossocial, vinculada ao órgào gestor: 

FROFISSIONAL ESCOLARIDA BE 
/FuNçAo  

QUANTIDADE 	 - 

Assistente Social NIvel superior 1 profissional Para atendirnento a, no rnáxirno, 20 
Carga Horária: 30 usuários acoihidos em ate dois equipamentos da 

horas/sernanais alta complexidade para pequenos grupos. 

Psicologo Nivel superior 1 profissional para atendimento a, no máxirno, 20 
usuários acoihidos ern ate dois equipamentos da 

Carga Horãria: 40 alta cornplexidade para pequenos grupos. 
horas/sernanais 
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RECURSOS 
Materials 

Permanente Quantidade 

Apareiho telefone 1 

Computador  1 

Impressora 1 
Mesa 2 

Cadeira 4 
Armário 1 
Arquivo  1 

Carro  
Consumo Quantidade 

Materiais diversos EscHtório: Papeis, Pastas para Prontuários, Toner para 
Impressora, Canetas, Caneta Mareador, etc.... 
AlimentayAo: RefeiçOes difirias sendo: café da manha, 
almoço, café da tarde e jantar; 
Vestuãrios; - Brinquedos; - Roupas de cama, mesa e de 
banho, entre outros; 
Materiais de higiene e limpeza 

MOveis CamalBeliches, Armários/Guarda-roupas, 	Mesa, 	Sofa, 
Televisor, FogAo, Gas, Geladeira, etc... 
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ANEXO I 

Especificidade cia alirnentaçao a ser, minimamente, fornecida: 

Café da Manha/ Lanche da tarde: 

• Pao (filao 50g ou outros pAes); 
• Manteiga ou outros; 
• Leite; 
• Café; 

Almoyo/Jantar 

Refeiçôes do tipo rnarrnitex corn: 

• 300 gramas de arroz; 
• 200 gramas de feijào; 
• 100 gramas de verdurallegumes ou tuberculo cozido (ensopado de batata, chuchu, 

qulabo, couve refogada, etc.); 
• 100 grainas de acompanhamento (rnacarrào, farofa, polenta ou pure de batata, etc.) 
• 100 gramas de came (bovina/frango/sumna exceto embutidos) 


