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3. DEscR1çÃo DA PROPOSTA

3_1_Títu10 d0¿Períodoç Ezçecução Projeto:
roj eto: lInício(não colocar data espeicífica):PFérmino: (não data específica):

“Casa do Carinho:l20l9 020lúm ze, ,mjreeeeàree de Exeeueâe de 1›rejete<Éeeefeee>zQm"õcenjumeeeneeézee 14;a.t
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lwm d0enÇ‹lSlTora1 de Crianças ie{ÍÁE1olešeefiiešmatendiiãoisnoprójeíoz 'lscriançase
l.'“'??f7-,fo ,WV edeleeeentesç de 0 e 14 anes-
3.2.Linha de ação do Edital (Transcrever a(s)linha(s)de ação que foi escolhida como objeto do
projeto, dentre as indicadas no item 6 do Edital).
3 Ações complementares na garatia dos direitos da criança e do adolescente à saúde e ao

fortalecimento dos vínculos na perspectiva de inclusão social e inclusão de pessoas com
deficiência.

midenúfieaeâe de objeto (negação eempieedeebjeteaeefexeeuede
llimitada e especificada):

O artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem
X como princípios, o interesse superior da criança e do adolescente e a doutrina da proteção
› integral, atribuindo ao Estado, a sociedade e a família o dever de assegurá-los. A doutrina da
l proteção integral tem a finalidade de assegurar a criança e ao adolescentes, plenas condições

para seu desenvolvimento salutar, assegurando-lhes com absoluta prioridade, dentre outros,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda fonna de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Para tanto, cabe ao Estado

¿ promover programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem,
admitida a participação de entidades não governamentais.
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“Casa do Carinho”, com vistas a devolver a dignidade e prestar serviços de atenção à saúde
de crianças e adolescentes, com idade entre O e 14 anos, diagnosticadas com síndromes
graves e/ou incuráveis, que ocasionam paralisias no sistema motor, respiratório e digestivo
condenando-as a passar suas vidas inteiras num leito de uma UTI de um hospital público,
abandonadas pelos familiares, ou por problemas financeiros, ou por falta de estrutura
familiar ou mesmo por falta de esperança na cura, o que não as impede de ir para casa, em
um sistema adaptado com homecare.

Neste sentido, a presente proposta tem por objeto qualificar os serviços prestados de cuidado
e atenção à saúde de até 18 crianças e adolescentes, na faixa etária de 0 a 14 anos, atendidas
na Casa do Carinho, propiciando-lhes o direito à convivência familiar e comunitária.
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13.4.
ustificativa da proposição:

(Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema ou necessid
identificada de forma objetiva, específica e clara). Deve haver ênfase em aspectos qualitativo
quantitativos, evitando-se dissertações genéricas sobre o tema. Apontar indicadores da cidade
Região Administrativa-população, número de crianças e adolescentes, dados do atendime
lrealizado pela entidade.

1
`›I

Segundo o documento “Cenário da Infância e Adolescência no Brasil - 2018”, produzido
pela Fundação Abrinq, em 2016, estima-se que o Brasil tenha registrado uma população de
68 milhões de crianças e adolescentes entre zero e 19 anos de idade e, que
aproximadamente 55 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza, sendo que 18
milhões se encontram em situação de extrema pobreza. No mesmo ano o Disque 100
recebeu mais de 144 mil denúncias de violações de direitos contra crianças e adolescentes
em todo o país, das quais 54.304 estavam relacionadas a negligência, 33.860 a violência
psicológica, 42,1% a violência física e 20,6% a violência sexual.

No Brasil, 47 mil crianças e adolescentes crescem nos abrigos mas, desses, apenas 7.300
estão aptos judicialmente para serem adotados, segundo balanço do Cadastro Nacional de
Adoção (CNA) e do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA). Os
dados também revelam que, em paralelo a isso, 33 mil pessoas estão habilitadas a adotar. O
Distrito Federal contava com 406 acolhidos.

Poucas são os estudos e pesquisas realizados que buscam abordar os serviços que podem
ser ofertados para crianças e adolescentes com deficiências dentro da Instituição de
Acolhimento. E quando se trata de crianças com necessidade especiais, diagnosticadas com
síndromes graves e/ou incuráveis, que vivem em situação de acolhimento institucional
poucos são os registros de pesquisas acadêmicas, o que não significa que elas não existam
e não precisem de atenção à sua saúde, especialmente quando são abandonadas. Ressalte-se
que em menos de 2 anos de fimcionamento da Casa do Carinho, já foram acolhidas 16
crianças com necessidades especiais.

A Casa do Carinho, instituída pelo Lar Bezerra de Menezes, surgiu a partir de demandas
identificadas de necessidade de implantação de uma unidade de acolhimento instituicional
para atender, especificamente, crianças abandonadas pelos familiares, na grande maioria
desde seu nascimento, quando diagnosticadas com síndromes graves e/ou incuráveis, que
ocasionam paralisias no sistema motor, respiratório e digestivo e, portanto condenando-as a
passar suas vidas inteiras niun leito de urna UTI de mn hospital público, mesmo que o
tempo de sobrevida seja de no máximo 6 anos.

Quando se trata de urna criança com deficiência, a chance de permanência na instituição é
ainda maior, pois geralmente não são procuradas pelas fainílias nucleares e, quando são
encaininhadas para a adoçao, não correspondem ao perfil desejado pelos candidatos a
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acolhimento por tempo indeterminado, à espera de urna nova fainília ou do retomo à
própria família renovada” (SOUSA; PARAVIDINI, 2011, p. 539).

Por outro lado, o cuidado com crianças que necessitam de atenção especial a sua saúde,
requer maiores investimentos, equipe multidisciplinar, melhor qualificação dos
profissionais e maior dedicação. Além disto, a logistica de prestação de serviços requer a
disponibilização de muitos recursos e insumos hospitalares específicos para atender as
peculiaridades de cada criança com síndromes graves e/ou incuráveis. As crianças
acolhidas na Casa do Carinho, vivem em sistema de Home Care, devido suas
enfermidades.

Infelizinente, o Lar Bezerra de Menezes não conta com recursos públicos para manutenção
da Casa do Carinho. Sua fonte de rendas se constitui de doações mensais, eventuais e de
bens materiais, além do voluntariado.

É neste contexto, que a Casa do Carinho se insere, ao propor realizar acolhimento
institucional para crianças com necessidades especiais, diagnosticadas com síndromes
graves e/ou incuráveis. Muitos são os desafios enfrentados diariamente para oferecer as
crianças serviços de qualidade, com a dignidade que lhes é de direito e com a devida e
necessária atenção à sua saúde. Muitos dos desafios são superados por meio de campanhas
de arrecadação de recursos realizadas e das doações recebidas, entretanto, a Casa do
Carinho necessita de apoio financeiro, em especial para manutenção da equipe
multidisciplinar de recursos hmnanos, de forma a assegurar o atendimento qualificado às
crianças e, a destinação dos recursos provenientes de doações para as outras despesas
também necessárias.
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Para tanto, a instituição contará em seu quadro técnico com profissionais responsáveis por
prestar atenção especializada e por otimizar a vida da criança, propiciando-lhe a melhor
qualidade de vida possível, no tempo de sobrevida estimado.

Trajetória do Abrigo Bezerra de Menezes

O Abrigo Bezerra de Menezes é uma íiistituição sem fins lucrativos, fimdada em 2011,
quando um grupo de amigos, ao se deparar com o elevado número de crianças
abandonadas e/ou mal tratadas por seus pais, decidiu se unir a fim de proporcionar-lhes inn
mundo melhor. Assim, o Abrigo Bezerra de Menezes presta serviços de acolhimento
institucional para crianças e adolescentes há mais de 7 anos, atuando com compromisso.
Atualmente o Abrigo conta com 13 crianças e adolescentes acolliidos.

Para tanto, não possui apoio financeiro do govemo e conta com as doações de amigos,
empresas parceiras e voluntários que doam seu tempo com muito carinho. A vida de mais
de 190 crianças foi transformada, nesses 7 anos de existência, sendo que aproximadamente
55% delas foram encaminhadas a inn novo lar adotivo. A seriedade e compromisso do
trabalho realizado culminou na premiação da Instituição pela Vara da Infância e Juventude,
que tem dado apoio à Casa do Carinho.

Casa do Carinho

A proposta da Casa do Carinho surgiu no final de 2017, pautada no desejo de cuidar de
crianças diagnosticadas com síndromes graves e/ou incuráveis, que ocasionam paralisias
no sistema motor, respiratório e digestivo, até então, condenando-as a passar suas vidas
inteiras num leito de uma UTI de um hospital público. Enquanto parte da sociedade, o Lar
Bezerra de Menezes assumiu o compromisso de acolher tais crianças, com idade entre 0 e
14 anos, em um sistema adaptado com home care, uma vez que no âmbito do Distrito
Federal não existe nenhuma entidade de acolhimento institucional para recebe-las.

Vencidos os desafios de captação de recursos para aquisição do terreno e realização das
adequações necessárias na edificação, em fevereiro de 2018, o Abrigo Bezerra de Menezes
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deu início oficialmente, ao atendimento à crianças e adolescentes em tais circunstâncias,
em espaço construído especialmente para elas. No entanto, o Abrigo Bezerra de Menezes

É ainda enfrenta muitos desafios para oferecer as estas crianças e adolescentes condições
1
11 para uma melhor atenção a sua saúde, especialmente, no que conceme ao pagamento de

equipe multidisciplinar, equipe de apoio, bem como pela falta de uma ambulância com
UTI completa para transporte das crianças e adolescentes.
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É neste contexto, que se insere a proposta do Abrigo Bezerra de Menezes, com vistas a
1 assegurar apoio financeiro pelo período de um ano, para manutenção da equipe
1 multidisciplinar e equipe de apoio dedicada à atenção à saúde das crianças acolhidas com

necessidades especiais, bem como para aquisição de urna ambulância modelo furgão com
UTI completa. No entanto, cabe ressaltar que uma vez fmalizado o apoio do Fundo dos
Direitos da Criança e do Adolescente, o Abrigo Bezerra de Menezes continuará prestando
os referidos serviços como já o vem fazendo, sem prejuízo na prestação dos serviços às

Â crianças acolhidas com necessidades especiais. O apoio do CDCA será de relevante
1 importância, pois possibilitará qualificar ainda mais o atendimento, o que contribuirá para
› que o trabalho continue sendo realizado com a disposição e o compromisso de sua
1
1, diretoria, doadores e voluntários.
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* Objetivo Geral:

1 . _ . .' Qualificar a atenção especial à saúde, em regime de home care, de até 18 crianças e
1 adolescentes, na faixa etária de 0 a 14 anos, com deficiência e com diagnóstico de síndromes
i graves e/ou incuráveis, que ocasionain paralisias no sistema motor, respiratório e digestivo,

atuando sempre na perspectiva de ressignificação e fortalecimento dos vínculos familiares.

Objetivos específicos:
1
|
1

1 1. Promover melhores condições de atenção especial à saúde das crianças acolhidas, em
regime de home care.

2. Qualificar os serviços prestados por equipe multidisciplinar para as crianças acolhidas,
com deficiência e diagnóstico de síndromes graves e/ou incuráveis.

1 3. Possibilitar melhor qualidade de vida para as crianças acolhidas com deficiência e
1 diagnóstico de síndromes graves e/ou incuráveis, no tempo de sobrevida previsto.
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3.6.Metas: (Nesse quadro devem ser indicados o números de metas a serem realizadas dentro do
projeto, bem como a descrição detalhada de cada meta de forma qualitativa e quantificada,
sendo que as metas, são de maneira sucinta, os objetivos que os projetos buscam desenvolver,
devendo indicar também no quadro os resultados esperados de modo a permitir a verificação de
seu cumprimento, além da identificação e quantificação do público alvo do projeto).
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DA ,RESULTADO  1
1

E iespecial a Saúde de até l8Melhoria da qualidade de vida das

A 01 crianças e adolescentes .; . _ home care, no tempo de sobrevidaacolhidas em regime de .
W ,home care.

1 1 Qualificar a atençãof . . I. I "I
‹crianças acolhidas em regime de1_

estimado.

4. METODOLOGIA

(Explicar de forma detalhada todas as ações a serem desenvolvidas no projeto para que as metas
propostas sejam alcançadas. Explicar o tipo de trabalho, o instrumental a ser utiliza o
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[questionário, entrevista etc],o público beneficiário ,número de participantes, tempo previsto, a
equipe e a divisão do trabalho, tudo aquilo que será utilizado para a execução do projeto).

O Abrigo Bezerra de Menezes orienta seu trabalho pautado nos dispositos legais, nas normativas e
nas orientações proferidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente -
CONANDA, pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS e pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e no seu Projeto Político Pedagógico, sempre na perspectiva de promoção,
proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente.

A Casa do Carinho atua no sentido de ofertar à criança diagnosticada com síndrome grave e/ou
incuráveis, afastada do convivívio familiar um ainbiente e cuidados que favoreçam melhor
qualidade de vida e o fortalecimento dos vínculos familiares.

O trabalho com as famílias das crianças acolhidas no Abrigo Bezerra de Menezes é norteado no
sentido de compreender sua configuração, buscar suas competências e entender sua inserção na
comtmidade, de forma a favorecer a superação das questões, por vezes bastante complexas, que
contribuíram para o afastamento da criança do convívio familiar. Uma vez compreendido como as
famílias estão vivenciando a situação de afastamento de seus filhos, as estratégias seguirão com
vistas a potencializá-las e fortalecê-las para a retomada do convívio e exercício de seu papel de
proteção e cuidados.

Para garantir a oferta de atendimento especial à saúde das crianças acolhidas com diagnóstico de
síndromes graves e/ou incuráveis, a Casa do Carinho conta com Projeto Político-Pedagógico (PPP),
que orienta a proposta de iímcionamento do serviço como um todo, tanto no que se refere ao seu
ftmcionamento interno, quanto seu relacionainento com a rede local, as famílias e a comunidade,
prevendo o trabalho com as famílias de origem de modo a promover o fortalecimento dos vínculos
farniliares. O PPP é fruto de um processo de construção coletiva, envolvendo toda a equipe do
serviço e as farnílias. Para assegurar sua eficiência, eficácia e efetividade o PPP é constantemente
avaliado e aprimorado de acordo com a rotina da Casa do Carinho e as necessidades identificadas de
adequações.

A equipe técnica da Casa do Carinho planeja seu trabalho pautado rigorosamente no manual de
orientações técnicas, mantendo em sua metodologia: estudo diagnóstico, Plano de Atendimento
Individual e Familiar, acompanhamento da fainília de origem e articulação intersetorial.

A atuação da Casa do Carinho é fundainentainentada ainda, nos seguintes princípios de
reconhecimento de que o afastamento da criança do convívio fainiliar às vezes é alheio a sua
vontade, no respeito ao direito da criança à vida e ao convívio familiar, na preservação e
fortalecimento dos vínculos familiares, na construção de aprendizagens e conhecimentos, na
formação continuada de seus profissionais, no reconhecimento do diálogo e do afeto como
ferramentas ftmdamentais para construção e fortalecimento de vínculos.

Pautada em tais princípios e seus valores a Casa do Carinho busca prestar atendimento às crianças
com atitude receptiva e acolhedora no momento da chegada da criança, bem como durante todo
tempo de sua permanência na Casa; assegurando um ambiente saudável, que atenda suas
necessidades especiais de cuidado, de saúde, alimentação e higienização; com a orgariização de
registros sobre a história de vida e desenvolvimento de cada criança, mantendo atualizadas suas
infonnações em prontuário individual; garantindo o direito da criança a convivência familiar;
atuando de forma articulada e intergada com o Sistema de Garantia de Direitos e Rede de Serviços,
em especial os serviços de saúde para atenção às crianças acolhidas com diagnóstico de síndromes
graves e/ou incuráveis,

Para tanto, o principal instrumento a ser utilizado é o Plano Individualizado de Atendimento - PIA,
conforme previsto direta ou indiretamente em nonnativas nacionais como, por exemplo: no Estatutoeoda Criança e do Adolescente, alterado pela Lei n° 12.010/2009; nas Orientações Técnicas: Servigà/



de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (Resolução Conjunta CONANDA/CNAS N° 1/ 2009)
e no Provimento n.° 32/ 2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O PIA possibilitará o planejainento que orientará e sistematizará o trabalho da equipe a ser
desenvolvido com cada criança acolhida e sua família, sempre em articulação com os demais
serviços, projetos e programas da rede local, durante o período de acolhimento.

Para tanto, a equipe técnica realizará a devida atenção à saúde e acompanhamento da criança e do
adolescente, compreendendo seu contexto familiar, por meio de realização de visita domiciliar para
análise do contexto do núcleo farniliar, orientações, encaminhamentos e demais providências
necessárias, conforme as demandas e necessidade identificadas.

O espaço da Casa do Carinho conta com sua capacidade de atendimento ampliada e estruturada com
a aquisição de equipamentos e materiais hospitalares e, com o apoio do CDCA poderá manter
equipe multidisciplinar e de apoio para atendimento às crianças acolhidas com necessidades
especiais de atenção a saúde, devido diagnóstico de síndromes graves e/ou incuráveis, bem como
adquirir a ainbulãcia para transporte das crianças e adolescentes.

Os profissionais dos serviços de acolhimento exercem um importante papel junto à criança e suas
farnílias, devendo estar preparados para receber de fonna acolhedora não apenas a criança acolhida,
mas também toda sua família. Neste sentido, para execução do projeto, a Casa do Carinho contará
com a equipe descrita a seguir:

RECURSOS HUMANOS

1
1 1 Período 1 1

Atividadesaserem desenvolvidas A Tipo de 9 de 1 Jornada de 1 No ge _' contratação ; contrataç Q trabalho 1 profissionais
¿ Í ão/meses 1;

Cmgo

1
1 Coordenar a gestão administrativa, financeira e ACLT Tempo 1 12 40 h 01

pedagógica do projeto. Determinado Í; meses semanal 1
Gerente de

Projeto
1

1 ` .

Assistente de "
¡ projeto

Assessorar a coordenação na gestão administrativa, 1 1
financeira e pedagógica do projeto.
Recepcionar e atender o público em geral, I
prestando informações sobre o projeto; dar apoio à 1
equipe de trabalho; realizar compras, pagamentos, CLT Tempo 12 40 h ; O2
controle orçamentário e financeiro, elaboração de Determinado meses 1 semanal
documentos e relatórios, organização e controle de
documentos e arquivos e realizar prestações de A
contas do projeto, sob a orientação e supervisão do
Gerente do Projeto

I (comunitários, capacitar e instrumentalizar a equipe 1
| 11

' e - . . 1I Publico acerca da situação de cada criança

Eiaizeraf 0 Plane inziiviciaai de Aienóimenieƒ
acompanhar os acolhidos e suas respectivas famílias; * `
[promover o fortalecimento de vínculos familiares e;

*que atua em acolhimento institucional, articular1CLTT 1 12 20 h 1
Psicólogo com a rede de serviços e realizar os Êmpo 01_ _ _ Detemiinado meses semanalencaminhamentos necessários, mediar o Q

¿diálogo com a autoridade judiciária e Ministério ; 1

1apontando as estratégias a serem adotadas. \

1

1

1 1 1 l

1

Acompanhar as crianças acolhidas1 (
A ,Í t instítucionalmente e suas famílias, pautado eml p 1' ; 1
Ssslâlen 8 analises, estudos e intervenções práticas, na1CLT Tempo 1 12 1 30h 1 01 1

Í
1 [perspectiva de efetivação da politica de proteção a 1 1 1 /

infância. 1 ' 1
1 f

1 1 1 /..... .. 1 1eeeeeeeeeeeeeee~ / ,

oci . . _ ,. Determinado 1 meses 1 semanal ~ r
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Realizar procedimentos e atendimentos junto as
crianças com diagnóstico de síndromes graves e/ou
incuráveis conforme orientação médica.

inn ___.
1 l

'CLT Tempo
{Determinado

l 2
meses

1 . -
É
il 40 l'l
' semanal ~

| '''''''''''''''''''''

1.

l i
I I

Fonoaudiólogo

Promover a saúde, avaliação e diagnóstico,
orientação, terapia (habilitação/reabilitação),
monitoramento e aperfeiçoamento de aspectos
fonoaudiólogicos envolvidos na função auditiva
periférica e central, na fiinção vestibular, na
linguagem oral e escrita, na articulação da fala, na
voz, na fluência, no sistema miofuncional orofacial
e cervical e na deglutição das crianças acolhidas
com diagnóstico de síndromes graves e/ou
incuráveis.

CLT Tempo
*Determinado

1 2
meses

= 30 h
semanal

"""l

l

lRealizar o tratamento das patologias ou das queixas
l¡músculo-esqueléticas; promover ações terapêuticas e
lpreventivas às instalações de processos que levam à
incapacidade funcional; analisar os fatores

Fisioterapeuta Íambientais e contributivos ao conhecimento _de
*distúrbios funcionais laborais; atuar na perspectiva
de reabilitação das crianças com diagnóstico de
Êsíndromes graves e/ou incuráveis.

,CLT Tempo
Determinado

1 2
meses

30 h
' semanal

1 . . . . . . . . . . . . . ..

l

l

Educador/
Cuidador
Residente

l

sua história de vida, fortalecimnto da auto-estima;
Organizar registros individuais sobre 0
desenvolvimento de cada criança, de modo a
[preservar sua história de vida

Organizar a rotina doméstica e do espaço
lresidencial;
¿Cuidados básicos com a alimentação, higiene e

roteção das crianças;
[Relação afetiva personalizada e individualizada com
lcada crianças e/ou adolescente;
lAuxíliar à criança e ao adolescente para lidar com

l
l

CLT Tempo
Determinado

1 12
meses

i ''''''''''''''' ' '
i

Residente Í
` com

períodos 1
1; livres 1

diários e ¡
esquema
de folgas

Auxiliar de
Educador/

T Cuidador
¡ Residente
l
I

`tApoiar às funções do educador/cuidador residente.
Cuidados com a moradia (organização e limpeza do
ambiente e preparação dos alimentos, dentre outros).

lcifr Tempo
Determinado
l
l

¡ 12
L meses

il

40 h
\ semanal
1 l' ‹

ll
I

.i
i

Cozinheira

I iiii -

iiiWfControlar e nianter organizado e bem iacodicionadois
os alimentos e mantimentos; preparar lanches e
lrefeições que serão ofericadas aos fiincionarios e as
'famílias das crianças e adolescentes; manter a
organização e limpeza da cozinha.

,CLT Tempo
Determinado

Ê 12
. ITIÔSCS

ii

; 40h
1 semanal l

Í...

Í Motorista

li
Realizar deslocamentos extemos da equipe e das
crianças; realizar serviços extemos.

CLT Tempo
Determinado

i 1 2
T meses

1 l

f 40 h
* semanal

Técnico de
serviços gerais

Realizar a conservação e manutenção de máquinas,
equipamentos, móveis e materiais. CLT Tempo

Determinado
12

meses

:I Í

1 40 h
semanal

Auxiliar de
serviços gerais

Conservar e limpar todo espaço flsico do projeto;
manter organizado todos os equipamentos e
materiais do projeto; realizar serviços extemos
sempre que solicitado, sob orientação superior.

CLT Tempo
lDeterminado

, 12
meses

¡* 40 h 1
13 semanal

l

Observação: O Abrigo Bezerra de Menezes procederá com o Termo de Quitação Anual de
Débitos Trabalhistas dos colaboradores antes de dar início ao projeto e no seu término,
conforme previsto na CLT (Reforma Trabalhista) no “Art. 507-B. Efacultado a empregados e



empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual
de obrigações trabalhistas, perante o sindicato dos empregados da categoria.

5. ESTIMATIVA

5.1.1. Subvenção Social (despesas de custeio) - Recursos Humanos

5.1.l.1.Salários

H'

N. . Qtde Cargo Salários “ Valor anual salários

I-\ I-\ Gerente de Projeto 2.846,94 RS 34.163,28
Í\J l\J Assistente de projeto 3.448,92 RS 41.387,04
W 5-* Assistente Social 1.292,49 RS 15.509,88
J> 1-* Fi s i otera peuta 2.400,00 RS 28.800,00
U1 1-' Fonoaudiólogo 2.400,00 RS 28.800,00
O1 I-\ Cozinheira 1.724,46 RS 20.693,52
\l I-9 Auxiliar de Educador/Cuidador residente 1.724,46 RS 20.693,52
00 O1 Enfermeira 15.600,00 RS 187.200,00
KD 00 Educa dor/Cui da dor residente 13.795,68 RS 165.548,16
10 1-* Psicólogo Social 5.860,75 RS 70.329,00
11 1-* Técnico Serv. Gerais 4.580,16 RS 54.961,92
12 N Auxiliar de serviços gerais 3.448,92 RS 41.387,04

13 Motorista 1.724,46 20.693,52
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5.1.1.2. Encargos

1114 tm A 11411514 1414 1/144114 411114141. mmâirms 111111141 iiiviââiiisvzliifàrópifizç 51411111411 14111111141 1141141441414
gin ¡i› Gerente deProjeto 3-='~.. -:É 237,25 79,08-5% -š 227,76 ä. -ai 108,82 -E7» _§É -ã 5.54 -É. 240,00 8,00 '.7,00-Ê. 3. -Ê

|"_I I\J Assistentedeprojetn 32. í '‹.f> 287,41 95,80E2. -FP. 275,91 ä fã 131,83 -É LJJÊano =:|-um 6,71 -51 ä 5-'L -Ê

LAJ gi; AssistmteS1ciaI -š. EP» 107,71 35,90Ê. -ä 103,40 EF» -É 49,40 IF» $Io |`-1 3 2,51 ER - 8,0051 E2 jáÉ š

-ã |_.¡ Hsíoterapeuti Í '‹./$ š 200,00 66,67Ê ER 192,00 R 'L/Y -‹"}='› 91,73 -õã 1;'É 2%. 4,67 -š - 8,00-61 EZ Ê.

C.|¬ |i_ Fonoaudiólogo E2. â 200,00 66,67š -59» 192,00 Rí'› -š 91,73 -É _§íí -ER. 4,67 1:51 - 8,00 '.7,00í ‹./5 Í1../\› -F2.

€§"0 |_.-5 Coinheira í'L/'b Í1/1 143,71 47,90-Ff» -Ê 137,96 -5°» -É 65,91 -ä _';`zÉ Ê 3,35 -‹Í$'› 168,00 8,00 '.7,00š 89» -Éfà

§.I gi; Auxíliarde Educador/Cuidador residente Ez-°› í 'Q/$ 141,11 4111-E7» Ê 137,96 -Ê. -É 65,91 õ-. m1:; za 3,35 3 168,00 8,00‹°:`z*?› 5. ,_ `¡"=c :cs-Ln-

DO ZW Enfermeira -ER E2. 1300,00 433,33ä -3°» 1248,00 ä ä 596,27 as-. É3 ea 30,33 fz? fã Ez-H'.

LÊ É Educador/üiidador residente É'QZT -E'z'š 1.149,64 383,21É -Ê- 1.103,65 -Ê. 2% 527,30 5-=. m*IE2 5. 26,82 -Ef» ea Ê ea -É

10 ¡i¡ Psicólogo Social 3 -É 488,40 162,80ã -š. 468,86 -š. -:R 114,11 -ä. _*õ'3É -FP» 11,40 -CR - 8,00 17,00-fã -ä -Ê-

11 ¡_¡ Técnico Serv. Gerais -‹Ú'?› Ê 381,68 127,23É š 366,41 E2 -ä 175,06 Ê. ÉÉ 3 8,91 E2 368,00 16,00 34,00ER 551 -$-

12 ls) Auxiliardesaviços gerais Í -1./'\ ä 287,41 95,8057%. 4Ú?› 275,91 -ä 59» 131,83 5% _$É -ä 6,71 11/5 111,11 1,11 11,11-fã 25-”. Ê.

¡__~ Motorista 1 “L/'7- -ä 143,71 47,90-É -1%. 137,96 -E-:L -3% 6591 -Ê. Ê -ä 3,35 -Ê» 168,00 8,00 17,00E2. -ä š..

“U-

N 7 7 Y. " 'V Pi- ' .¬ -^:'“'r-"-1,137 .'. V z .-».›...'. -I» ¬ _,'--`1~.~ ›,,=›« -*_-.~'_ ‹ 4›."~. -_ i_z'‹1Y;_‹. -1.1 -1›_ 4:14. 1 ' 4 ,_ 5 -.~«.í‹‹907% z ' '1. 144§=,;.1z1f.¬':fi1'z1'.¡j4"fz¬›`â¿gra-san... _.__,_ _ _ ~ -*___ rf* -.:!." `Í~',*r_-.-S 5.. `Ez§,1§`.-4;-.4`IÍ*.1f` ..I¬!,#_~¿z‹.~'.'-1'
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5.1.1.3. Salários + Encargos

1233,43
141,11 1,11 ;1,11 1.541,21

464,66
841,40
84140
779,60
779,60

111,11 1,11 1,11 5.499,51
111,11 151,11 5.843,83

1111,11
197602
1.366 21

779,60



. t Total salário + Valor 'anual salários +N . Qtde . Cargo ç . . . -
` E Í'lCaI'BO_S E DCBPBOS

H I-¡ Gerente de Projeto RS 4.080,37 48-964,49
N N Assistente de projeto RS 4.995,13 59.941,53
W I-\ Assistente Social RS 1.757,15 21.085,82
lã H Fisiotera peuta RS 3.241,40 38.896,80
U1 I-\ Fonoaudiólogo RS 3.241,40 38.896,80
Oi I-i Cozinheira RS 2.504,06 30.048,77
\l H Auxiliar de Educador/Cuidador residente RS 2.504,06 30.048,77
00 O3 Enfermeira RS 21.099,60 253.195,20
QO W Educador/Cuidador residente RS 19.639,51 235.674,13

l-\O H Psicólogo Social RS 7.879,38 94.552,58
H l-\ I-4 Técni co Serv. Gerais RS 6.556,18 78.674,13
HN N Auxiliar de serviços gerais RS 4.815,13

2.504,0613 1 Motorista
wwwew «W › ve .,¡ ,~ I,>.¿'5' ...'- ` "'_,_- ""=.,. if :ii 1 " if... -‹_›¬:=f " -:'.,_ ':--'fé .;-`-'-t ›-.,,z›_\ ~'»‹'*~ -›-';›¡. ,Q ›.. .,..,...f_. , ' 5 ›¡.`.'.*::'Ê."."..' ;'Ê:›.;' "“,Éú-1;' `~.`;¬¿-J:-:.› i5`¡7›§°`::';^'?,. :,l"'~'-I'I;.'Í`*‹

HQ., - - i' Ly › ¶‹'.'..., J?-¬.;‹'=.2›‹›:=.1£¿«›,.1,£?;."';«.z:~.;;2-;z,à.í-'5-.,À››.;.; 'f..»“." .!._zz.~.^1~.*: * e ..., , 4. .,. ..... .z .*=.zf.,"^:.::'§f¡~.~¬'- -‹;~.'_.,;;z:-:mf--;..?,.:r..1:%.z*'7lça Lv¿.e;4;-,:;l:_..i-.â -Q.: _;,"~..¬;«;~*‹'›-›`:‹,¡-uz _-.›,«,,, " ,_ ,ze-.¬..,..z *v ' '-vi. “W-' '‹'^ f¬ f- ._ '^ "^ .- ,- _,\¢:'.-i ..;z.»_>..'-` _ \*f--› .f-"11 -' ~. .:~-*^'*fl^

57.781,53
30.048,77

¬' À -,Jg ,~ .`- ‹'. ¡-_¿* e- ,.. ›.‹._.,>-_. ¬~. :Â- - .z _:‹«: › â .if-“W ~‹e`°›'
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5-1-2-Aveíli9-hY@Stím@nt9-@<~=SPesaâdëlíarlitãll)................................................................................................  
lNatureza daDespesa
iDescrever todas as especificações dos 0 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr H H VEIIOI 1IOÍ21l
pnateriais a serem adquiridos, sem indicação de marca.
01 Ambulância modelo furgão, diesel, com UTI completa (revestimentos, armários,

ancos, maca, sistema elétrico, sinalizador, oxigenoterapia, ventilação e demais R$ 173.900,00
WS

5.1.3 Resumo Plano de Aplicação
Neuueze de Despesa va1eree(R$)
01 - Total Subvenção Social (Itens
¿5.,i,,+,5.1.1+5.1.2+5.1.3) _ R5 881°°14'53

' 'V

}2 -TotalWAu,xílio Investimento (despesas de capital) R$ 173,900,00"
(3 fTotalWAuxílio Investimento (despesas com obras) 0,00

PR0~I12T0‹1+2+3›= - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii R$1_‹›54~914›52›
6. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto à
Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal,
para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de
inadimplência como Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da
administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de
dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede deferimento.
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_.-V _1__4Í'*AoH ÃBARBOSA
Diretor Financeiro
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