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3.1 Título do Projeto: Período de Execução Total do Projeto:

12 meses

"Casa do Carinho - Mais Início (não colocar data Término (não colocar data
que Acolher é um Ato de especifica) especifica)
Amor"

2018 2019

Local de Execução do Projeto (Endereço)

QNN O5 Conjunto M casa 16 - Ceilândia Norte

Total de Crianças e/ou Adolescentes atendidos do projeto:

34 crianças de O a 10 anos.

3.2 Linha de ação do Edital

Promoção de ações socioeducativas complementares para a criança e o adolescente em
cumprimento de medidas protetivas de acolhimento institucional e familiar.

3.3. ldentificação do Objeto

(Descrição completa do objeto a ser executado de forma limitada e especificada):

Desde a consagração da doutrina da proteção integral a crianças e adolescentes no país, com a
Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, vem-se exigindo das
unidades de acolhimento institucional a revisão e a mudança de suas práticas, no sentido de
superar o enfoque assistencialista, fortemente arraigado nos programas de atendimento, e
implantar modelos que contemplem ações emancipatórias, com base na noção de cidadania e
na visão de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos em situação peculiar de
desenvolvimento.

Assim, as diretrizes legais para a medida de acolhimento serão rigorasamente observadas, de
forma que esse período seja o mais breve e qualificado possível, capaz de resgatar os direitos
violados e de propiciar momento de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças
acolhidas, além do foco no retorno do acolhido para sua familia de origem no prazo mais breve
possível

A presente proposta tem por objeto atender 34 crianças, na faixa etária de O a 18 anos,
afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de acolhimento, em função de
abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados
de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio
com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para família extensa ou
substituta. 0 Abrigo tem capacidade para acolher até 14 crianças, dentre as 34, com
problemas de saúde e, que, portanto, requerem atenção e cuidados especiais.

Serão empreendidos todos os esforços no sentido de propiciar o direito à convivência familiar
e comunitária na rotina do atendimento, tendo em vista especialmente aqueles casos em que o
retorno à família se mostre inviável e as crianças e os adolescentes tenham de permanecer
nas unidades de acolhimento por um tempo considerável até se integrarem a outra família.
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3.4. Justificativa da proposição:

O acolhimento institucional ou familiar de crianças e adolescentes vigente no Brasil é uma medida
protetiva de caráter excepcional e provisória (no máximo dois anos), até que seja viabilizado o retorno ao
convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para familia substituta,
em função de abandono, ou cujas famílias ou responsáveis se encontrem temporariamente
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

No Brasil, com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECAe com legislações específicas, plano e
normativas subsequentes que o atualizam, constata-se a construção de novos parâmetros para o
acolhimento institucional de crianças e adolescentes retirados da convivência familiar, contribuindo para
a garantia integral dos direitos dessas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. As
mudanças oficiais exigidas hoje aos serviços de acolhimento institucional incluem adaptações tanto no
que concerne à organização, quanto à estrutura física, buscando uma melhor qualidade no atendimento.

Dessa forma, o Abrigo Bezerra de Menezes atua de acordo com as diretrizes de acolhimento, assumindo
um caráter residencial, com atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos reduzidos. A
instituição busca propiciar um contexto de desenvolvimento saudável, o provimento material e um
ambiente seguro e afetivo. O tempo de vivência de cada menino e menina no Abrigo deve ser pleno de
significado, uma oportunidade imperdível de desenvolvimento

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.

A presente proposta visa à prestação de serviço de acolhimento institucional em Ceilândia Norte, para
crianças, na faixa etária de 0 a 18 anos, de ambos os sexos, na modalidade de Abrigo Institucional, no
âmbito da Política de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com capacidade de acolhimento de
34 crianças, sendo até 14 delas diagnosticadas com síndromes graves e/ou incuráveis, que ocasionam
paralisias no sistema motor, respiratório e digestivo, afastados do convívio familiar por meio de medida
protetiva de acolhimento (ECA, Art. 101). Para tanto, a instituição contará em seu quadro técnico com
profissionais responsáveis por prestar atenção especializada e por otimizar a vida da criança até que seja
viabilizado o retorno ao convívio com a familia de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento
para familia extensa ou substituta.

O serviço será prestado em dois espaços distintos, em uma residência, com fachada e aspectos gerais de
uma construção arquitetônica semelhante da comunidade na qual está inserida, oferecendo ambiente
acolhedor e condições institucionais para o atendimento com padrões de dignidade e a atenção
especializada e adequada às necessidades das crianças diagnosticadas com síndromes graves e/ou
incuráveis, que ocasionam paralisias no sistema motor, respiratório e digestivo.
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O trabalho será realizado na perspectiva de que o vínculo familiar seja ressignificado, reestruturado e que
as crianças possam retornar ao seio de seus familiares, em condições de superação da vivência de
separação e violência, se apropriando de sua história de vida.

Trajetória do Abrigo Bezerra de Menezes

O Abrigo Bezerra de Menezes é uma instituição sem fins lucrativos, fundada 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 um mundo melhor. Para tanto, não possui apoio financeiro do
governo e conta com as doações de amigos, empresas parceiras e voluntários que doam seu tempo com
muito carinho. A vida de mais de 150 crianças foi transformada, nesses 7 anos de existência, sendo que
aproximadamente 55% delas foram encaminhadas a um novo lar adotivo.

Enquanto Instituição beneficente, acolhe crianças de 0 a 10 anos, abrigando-as até os 18 anos, quando for
o caso, procurando criar um ambiente acolhedor e de aconchego. Todas as crianças dormem, se
alimentam, brincam, vão ao colégio e, quando necessário, recebem cuidados médicos. A seriedade e
compromisso do trabalho realizado culminou na premiação da instituição pela Vara da Infância e
Juventude, que tem dado apoio para implementação da Casa do Carinho.

Casa do Carinho

Ao final de 2017, surgiu a vontade de fazer ainda mais, foi o início da Casa do Carinho. A proposta era de
cuidar de crianças 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, sem acesso ao menos à luz do sol.

Na realidade, em sua grande maioria, as crianças, com idade entre 0 e 6 anos (idade média de sobrevida),
são 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, e no Distrito Federal não existe nenhum abrigo ou qualquer instituição para recebe-las.

Em fevereiro de 2018, o Abrigo Bezerra de Menezes deu início oficialmente, ao atendimento à crianças em
tais circunstâncias, em espaço reformado especialmente para elas. No entanto, o Abrigo Bezerra de
Menezes ainda enfrenta muitos desafios para oferecer as estas crianças condições para uma melhor
atençao a sua saúde.

É neste contexto, que se insere a proposta do Abrigo Bezerra de Menezes, com vistas a melhor estruturar
suas instalações físicas para que as crianças possam ser melhor acolhidas, com melhores perspectivas
presentes e futuras.

Cabe ressaltar, que o Abrigo Bezerra de Menezes presta serviços de acolhimento institucional para
crianças e adolescentes há mais de 7 anos, atuando com compromisso e com recursos provinientes de
doações de mensalistas, de eventos beneficentes (feijoada, festas, bazar, etc...) e doações em geral,
contando, ainda, com voluntariado. No entanto, uma vez finalizado o projeto e o apoio do CDCA, o
Abrigo Bezerra de Menezes continuará prestando os reƒeridos serviços como já o vem ƒazendo em sua
trajetória de atuação desde 2007, sem receber qualquer recurso público. O apoio do CDCA será de
relevante importância, pois possibilitará melhor estruturar o Abrigo e qualificar ainda mais o
atendimento, o que contribuirá para que o trabalho continue sendo realizado com a disposição e o
compromisso de sua diretoria, doadores e voluntários.
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Z 3.5. Objetivos: _ _

Objetivo geral:

Acolher 34 crianças, na faixa etária de 0 a 10 anos, inclusive aquelas com deficiência e com diagnóstico de
síndromes graves e/ou incuráveis, que ocasionam paralisias no sistema motor, respiratório e digestivo, sob
medida de proteção, em caráter provisório, excepecional e emergencial, garantindo proteção integral e
atenção especial a saúde, atuando sempre na perspectiva de ressignificação e fortalecimento dos vínculos
familiares.

Objetivos específicos:

1. Promover melhores condições de atendimento para as crianças acolhidas, em especial aquelas que
apresentarem diagnóstico de síndromes graves e/ou incuráveis.

2. Qualificar os serviços prestados para as crianças acolhidas.
3. Melhorar as condições de infra-estrutura para acolhimento das crianças.

3.6. Metas:

N" l)A META RESULTADO
.lY!.1i§Í[f\_.-

Qualificar o atendimento para 20 crianças
acolhidas.

1 Crianças acolhidas com melhores oportunidades
de desenvolvimento de suas habilidades e
aprendizado.

2 Melhorar as condiçoes de
atenção especial para

atendimento e de
até 14 crianças

acolhidas com diagnóstico de síndromes

Crianças com diagnóstico de síndromes graves
e/ou incuráveis acolhidas com atenção à saúde
adequada.

graves e/ou incuráveis.

4. METODOLOGIA

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
Politico Pedagógico, sempre na perspectiva de promoção, proteção e garantia dos direitos da criança e do
adolescente.

A Instituição atua no sentido de ofertar à criança afastada do convivívio familiar um ambiente e cuidados que
favoreçam seu desenvolvimento integral, a superação de vivências e situações de violência, a apropriação e
ressignificação de sua história de vida, o fortalecimento da sua cidadania e sua inserção social.

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 comunidade, 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.
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Z 3.5. Objetivos: _ _

Objetivo geral:

Acolher 34 crianças, na faixa etária de 0 a 10 anos, inclusive aquelas com deficiência e com diagnóstico de
síndromes graves e/ou incuráveis, que ocasionam paralisias no sistema motor, respiratório e digestivo, sob
medida de proteção, em caráter provisório, excepecional e emergencial, garantindo proteção integral e
atenção especial a saúde, atuando sempre na perspectiva de ressignificação e fortalecimento dos vínculos
familiares.

Objetivos específicos:

1. Promover melhores condições de atendimento para as crianças acolhidas, em especial aquelas que
apresentarem diagnóstico de síndromes graves e/ou incuráveis.

2. Qualificar os serviços prestados para as crianças acolhidas.
3. Melhorar as condições de infra-estrutura para acolhimento das crianças.

3.6. Metas:

N" l)A META RESULTADO
.lY!.1i§Í[f\_.-

Qualificar o atendimento para 20 crianças
acolhidas.

1 Crianças acolhidas com melhores oportunidades
de desenvolvimento de suas habilidades e
aprendizado.

2 Melhorar as condiçoes de
atenção especial para

atendimento e de
até 14 crianças

acolhidas com diagnóstico de síndromes

Crianças com diagnóstico de síndromes graves
e/ou incuráveis acolhidas com atenção à saúde
adequada.

graves e/ou incuráveis.

4. METODOLOGIA

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
Politico Pedagógico, sempre na perspectiva de promoção, proteção e garantia dos direitos da criança e do
adolescente.

A Instituição atua no sentido de ofertar à criança afastada do convivívio familiar um ambiente e cuidados que
favoreçam seu desenvolvimento integral, a superação de vivências e situações de violência, a apropriação e
ressignificação de sua história de vida, o fortalecimento da sua cidadania e sua inserção social.

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 comunidade, 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.
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Para garantir a oferta de atendimento adequado às crianças, o Abrigo Bezerra de Menezes conta com Projeto
Político-Pedagógico (PPP), que orienta a proposta de funcionamento do serviço como um todo, tanto no que se
refere ao seu funcionamento interno, quanto seu relacionamento 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 familiares
visando à reintegração familiar. O PPP foi fruto de um processo de construção coletiva, envolvendo toda a equipe
do serviço, as crianças, adolescentes e suas famílias. Para assegurar sua eficiência, eficácia e efetividade o PPP é
constantemente avaliado e aprimorado de acordo com a rotina do Abrigo e as necessidades identificadas de
adequaçoes.

A equipe técnica do Abrigo Bezerra de Menezes planeja seu trabalho pautado rigorosamente no manual de
orientações técnicas, mantendo em sua metodologia: estudo diagnóstico, Plano de Atendimento individual e
Familiar, acompanhamento da família de origem e articulação intersetoriál.

A atuação do Abrigo Bezerra de Menezes é fundamentamentada ainda, nos seguintes princípios:

0 Reconhecimento de que o afastamento da criança do convívio familiar é provisório;

0 Respeito às diversidades;

0 Atendimento a criança e sua família de forma

0 Preservação e fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários e sociais;

0 Construção de aprendizagens e conhecimentos, priorizando a formação continuada de seus profissionais;

0 Valarização de conhecimentos, experiências e habilidades dos acolhidos e de seus profissionais;

0 Reconhecimento do diálogo e do afeto como ferramentas fundamentais para construção e
fortalecimento de vínculos.

Observando tais princípios e seus valores o Abrigo Bezerra de Menezes, durante a aplicação da medida protetiva
de acolhimento, prestará um atendimento:

0 Com atitude receptiva e acolhedora no momento da chegada da criança e do adolescente, bem como
durante todo tempo de sua permanência no Abrigo;

0 Assegurando um ambiente saudável, que atenda suas necessidades básicas de alimentação, higienização,
saúde, vestuário e moradia, bem como de escuta e de inserção na realidade do atendimento proposto;

0 Com a organização de registros sobre a história de vida e desenvolvimento de cada criança, mantendo
atualizadas suas informações em prontuário individual;

0 Garantindo o direito da criança a convivência familiar, comunitária e social;

0 Estimulando o desenvolvimento integral e pleno da criança;

0 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;

0 Buscando a reintegração da criança ao convívio familiar e, quando não possível, em família extensa ou
substituta.

Para tanto, o principal instrumento a ser utilizado é o Plano individualizado de Atendimento - PIA, conforme
previsto direta ou indiretamente em normativas nacionais como, por exemplo: no Estatuto da Criança e do
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Adolescente, alterado pela Lei n9 12.010/2009; nas Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e
Adolescentes (Resolução Conjunta CONANDA/CNAS N9 1/ 2009) e no Provimento n.9 32/ 2013 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ).

O PIA possibilitará o planejamento 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 e após o desligamento da criança do serviço.

A partir das especificidades, diversidades e singularidades de cada criança, e considerando as situações que
levaram ao acolhimento, o PIA conterá objetivos, estratégias e ações com a finalidade de garantir: a promoção de
cuidados de qualidade, a proteção ao desenvolvimento e aos direitos da criança durante o período de
acolhimento.

A excepcionalidade e a provisoriedade da medida protetiva de acolhimento; a garantia do direito à convivência
familiar, comunitária e social; o acompanhamento e apoio à família de origem com vistas à superação dos motivos
que levaram ao acolhimento e ao desenvolvimento de sua capacidade de cuidado e proteção, a preparação para o
desligamento e o acompanhamento após o desligamento do serviço de acolhimento são outros aspectos
importantes previstos no PIA.

Para tanto, a equipe técnica realizará o devido acompanhamento da criança e de seu contexto familiar, dispondo
dos seguintes recursos:

0 Realização de visita domiliar para análise do contexto do núcleo familiar, orientações, encaminhamentos e
demais providências necessárias, conforme as demandas levantadas;

0 Prestação de atendimento individual e familiar com vistas a acolher as angústias, os problemas e
dificuldades, prestando orientações e os encaminhamentos necessários;

0 Realização de estudo de caso para identificar as possibilidades de reintegração da criança ao seio familiar;

0 Promoção de eventos e atividades com os familiares para fortalecimento dos vínculos, integração entre
seus membros e reflexões sobre seu contexto, seus desafios e oportunidades;

0 Encaminhamento e acompanhamento de membros da família à rede local para atendimento as
necessidades identificadas;

0 Articulação no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, Sistema Único de Saúde - SUS,
Sistema Educacional e demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente -
SGDCA para apropriação da situação da família, articulação e integração das ações para promoção das
mudanças necessárias e que favorecerão a reintegração do(a) acolhido(a) ao convívio com a famália de
origem, ou quando isto não for possível, a família extensa ou família substituta.

A excelência no desenvolvimento do trabalho do Abrigo Bezerra de Menezes será sempre perseguida. Assim,
serão envidados todos os esforços para apoiar as visitas da criança à família, oferecendo possibilidades de
contatos telefônicos para a família de origem e destas para as crianças que se encontrem acolhidos, bem como
para realizar atividades recreativas e culturais com as famílias, crianças e profissionais do serviço. Os saberes e
habilidades das famílias de origem e das crianças serão estimulados e valorizados, serão realizadas rodas de
conversas para pais e filhos, abordando temas levantados pela familia e crianças. Será oportunizada e viabilizada a
participação dos familiares nas reuniões da escola do filho, em consultas médicas e no acompanhamento das
crianças com diagnóstico de síndromes graves e/ou incuráveis. Além de favorecer a aproximação entre as famílias
e crianças, estas atividades podem favorecer, ainda, a aproximação das famílias entre si, de modo a construir uma
rede de apoio mútuo, identificação e trocas de experiência.
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As crianças será ofertado espaço de expressão individualizado para que estes entrem em contato, compreendam e
elaborem suas histórias de vida, mantendo as memórias familiares. Espaços para escutar, narrar, relembrar,
valorizar e registrar situações vividas em família contribuem para fortalece os vínculos familiares e o senso de
pertencimento.

Para tanto, o Abrigo Bezerra de Menezes adquirá mobiliários, roupas de cama e banho e instrumentos musicais, a
fim de que as crianças possam ter melhores condições para seu acolhimento, bem como a possibilidade de
desenvolvimento de suas habilidades participando de momentos de contação de histórias e oficinas com instrutor
de música.

O espaço da Casa do Carinho terá sua capacidade de atendimento ampliada e estruturada com a aquisição de
equipamentos e materiais hospitalares, além da contratação de serviços de enfermagem para atendimento as
crianças acolhidas com necessidades especiais de atenção a saúde, devido diagnóstico de síndromes graves e/ou
ll'lCUl'8V€lS.

As consequências do afastamento do convívio familiar e de violências contra a criança, podem ser minimizadas e
até mesmo superadas durante o acolhimento, quando são estabelecidas relações com adultos que exercem as
funções de cuidado, proteção e estabelecimento de limites. Sendo assim, os profissionais dos serviços de
acolhimento exercem um importante papel junto às famílias, devendo estar preparados para receber de forma
acolhedora não apenas a criança acolhida, seja ela saudável ou não, mas também toda sua família. Neste sentido,
para execução do projeto o Abrigo Bezerra de Menezes contará com a equipe descrita a seguir:
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i

i
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Quantidade/ ~ " " T
Nz 2 Natureza da Deslpesad 3 Unidade de U"¡.tár.¡(.'._VaI,or,total3lR$l

medida 1 t 3

Jogo de cama solteiro composto por 1 lençol com vira de 160×250cm, 1 lençol
com elástico de 90x190x30cm e 1 tronha de 50x70cm, produzido em tecido

1 100% algodão percal 200 fios com motivos infantis.
68 89,90 6.113,20

2 Manta de microfibra 160x200 36 79,90 2.876,40

3 Cobertor antialérgico com motivo infantil 36 74,49 2.681,64

Toalha infantil aveludade em 100% algodão, com motivo infantil 70cm x
4 120cm, gramatura: 360g/mz 72 49,00 3.528,00

5 Toalha de rosto 100% algodão 25 7,90 197,50

6 Livro "A Orquestra (Português) Capa dura - 1 jan 2013 por Sam Taplin 3 30,20 90,60

7 Livro Mozart por Anna Obiols (Autor) 3 30,60 91,80
8 Livro PIANO LESSONS BOOK 1 HalLeonard 3 58,90 176,70

9 Adesivo Quadro Branco Pautado Pauta Musical 180 X 90cm 1 164,90 164,90
10 Pasta N°3 Para Hinos e Coral- Kit Com 10 Unidades 20 12,00 240,00
11 Gel Antisseptico l-ligienizador De Mão 440 g 14 20,00 280,00

12 Cartuchos de toner laser em preto e branco Tambor de imagem original 19A 10 429,00 4.290,00

13 Papel A4 Caixa Com 05 Pacotes - Total 2500 Folhas 4 122,00 488,00

14 Abaixador de lingia colorido com aroma com 40 um 2 23,50 47,00

15 Regua Crescimento Decorativa Menina Menino 1 39,00 39,00
15 Tapete Tatame 1,00 x 1,00m c/ 10mm de espessura colorido 50 21,90 1.095,00

. , "., , 2 L roTAL , z2z.a,99,14

5.1.4. Serviços de Terceiros- Pessoa Física

" Qtd. . .N. Cargo ' Meses
Valor do Salário sem ' '

' encargos ' Í ValorTotal '
¡_\ ¡_\Pedagogo ¡_\ |\} RS 3.350,00 R$40.200,00
|\J I_¡Psicólogo |_› |\J R$ 5.690,00 R$623.280,00
UL) I-lAssistente Social ;..› |\.J R$ 1.783,25 R$21.399,00

-I> ›-\Enfermeira ¡._\ |\J R$ 4.434,00 R$53.208,00
Lfl I_\Fonoaudiólogo ¡_\ |\J R$ 4.554,00 RS54.648,00
O`\ I-\Fisioterapeuta ¡_› |\.› RS 2.100,00 R$25.200,00
\| |_\Instrutor de Música ¡,_\ I\J R5 3.200,00 RS38.400,00

OO I-\Educador5ocial |._\ f\J RS 2.500,00 RS30.000,00
LO ›-\Motorista ¡,_› |\J RS 2.770,00 R$33.240,00

. ' Total - R$30.381,25 'R$354.375,00
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5.1.5 Encargos com Serviços de Terceiros- Pessoa Física (Recursos Humanos)

N. 2 Cargo ~ Qtd. Meses Encargos 1 «L " Valor.T¡:rtal
}__\ Pedagogo ¡_¡ 12 RS 1.384,86 RS16.618,30
I\J Psicólogo I-'^ 12 RS 2.180,85 RS26.170,18
Ud Assistente Social ¡_à 12 RS 851,90 RS10.222,83

-5>- Enfermeira ;_\ 12 RS 1.753,60 RS21.043,19
LJ'I Fonoaudiólogo ¡_\ 12 RS 1.794,42 RS21.533,03
O`\ Fisioterapeuta |_› 12 RS 959,65 RS11.515,80
\1 Instrutor de Música ¡_|1 12 RS 1.333,83 RS16.006,00
O0 Educador Social ¡_\ 12 RS 1.095,72 RS13.148,60
KD Motorista |_\ 12 RS 1.187,56 RS14.250,74

.. .rzszzr ~ - ,,r‹s1z.s4z,3e__ ' R$150.508,56

5.1.5.1 Detalhamento dos Encargos Sociais mensais de cada profissional

N. Cargo 5 7f 1arsa|_â11r 5*
Provisão FGTS

SOMA _
,___ Pedagogo R$ 279,17 za -‹_f› z\_› `| _›_o,_.\| :U ‹_/¬»

1/a`rêr1`àz .rorsrrzror rrolrzâarors rzzâzâa rrrraaaris ,vrrzrrzlzooz .21or'râoo1s5szzl1l`lz1rlz.sag1l1,o1ol1o
R$11.11 lszõaoo R$52,11 1211,01 R$41.511 1rs22o,oo 151,51 R$1,11 :ro -‹_z¬› ,_. _`¡1‹3 R$1.384,86

,\, Psicologo 474:U -L/-› _ \|" za -‹./1 4> \| _4>_,__ \| R$ 158,06 :ro vw .a>‹_;¬ or- |\_› <3 :ro xr» oo _o-OL/-1 ,_. :o 1/» |\_› .... `\1-c>oo :wo tz» ‹_z¬ _ø¬eo 1 za U» zo .\_› as É Q :ro -L/1 ,_\ _'_`<3 cn as .,_,, _o<›oo c› 2: -‹_/-› ,___ `.| <: Í R$2.180,85
ou Assistente Social zo ‹/› ._.. .›>9° ox2 X ‹/› ,___ .|> _‹><›cr- 2 R$49,53 ;o «_/¬› ,_. .z> __|\_›cr. ox oo -of» |\J _\|\| 4>. za U» ¢z¬ 9° ,_.. zzz¬ za tz. ,_. _\.0° 8., zzz «D .V .\_. :DÍÉ ze. an 9» 4> `. za V» 9° cz..Í :ro ‹_/¬» ,_. _`1cz ‹: R$851,90
4;» Enfermeira zu 2,» os 0-. _*-DU.O :xa «A ‹:¬¿.o o¬ 2 R$ 123,17 2: ¬_,¬. o¬"' _.>\. NJ zzz «D O-. 9° eo \. :o 1;. ,__ cr- bo _z>_oo za ‹_/1 _.:>oo 4> zzz V» .\_, .\, 5=›íÉ zz 1,» 9° c¬ .\_› zu ~‹_z-› _ooaoí za -‹_/¬› ,_. _\|ÍÉ R$1.751,60
ef: fonoaudiólogo ze» ‹/› 2... \. 9° z_z¬O :ro «zw ‹_›_› `1bo on co R$ 126,50 za «_/¬. ‹_.-_- cn _.u>ou .\_. :ro ‹_/» `| 1 oo -o> ao «_/» ,__ \| _.›=-1 ø¬ :o «_/> .¡> _‹_f¬v.J¬ 4> z-z, U» .\_› N. :D Z)É zz «A 9° oo Q¬. zm .W9° U.,í za «_/-› ,_› _`|ÍÉ RS 01,12._.

‹_1¬ fisioterapeuta za -</» ,__ \¡ ef- É 3 :zw U-› ,_. \z gw c›‹:.- R$ 58,33 :o -‹_/¬- ,__.. o¬ poZÍ oo 1/›_ oo |\_› cr» \| :ro -‹_z¬. oo «Ê|`_› \¡ :ro -of» |\_› ._'_'Í1 :o «zw .\_› .\_, _c>3z :o «_/¬_ `_;>1 oo ao «_/w Po o._› 1 :D -cf» ,_. _\l3É zz. az»eo LI. 92 ¢z¬ af.

\¡ lr1strutor1leMúslta :o «_/» |`_› a¬ ¿:¬ ‹:¬ \. ao ‹_z¬ ›\_› cn _c¬‹:×\| R$ 88,89 :o -‹_/› |\_› :_/¬ `c1¬.Ç>1 :o «_/¬» .a>eo \¡ oo Í -«_/¬› ,_›. |\_› _f\_›oo ,_. so ‹./¬ oo ¿`_› 1Z ;o ‹_z¬. N, .\_, ç) 3Í ze.- «A ps .\_› .\_› za U» 9° os É :ro «_/-› ,_\ _\|33 oo -zm Bi* oo 33,83
oo Educador Social :ro «_/› |\_› Ç»90 ou o_› ao ‹.f› |`_› c> Po oz o_› R$ 69,44 za V»B' _C>ÉÂ zu U» U.. 9° OQ eo zz vz cz 1-f¬ ‹_,¬ cf. ao 1,, .\_, _U¬=›Í zzz «A .V .\_, _<>Q <= ao ‹/¬›. _-|>oo ‹:›¬. :or «_/› _oooo 3 :ro -‹_/1. ,__ `_`¡1 C: Í -¢/¬› !_* C) 95,72
eo Motorista R$ 230,83 R$ 230,83 R$ 76,94 R$221,60 :ro -‹_/a» .¡>v.z_› 2 ao R$105,88 R$27,70 R$220,00 R$5,39 R$8,30 :ro«Ju ,_. "¡1 ‹: R$1.187,56

Total _ 152.511,21' 152.531,11 “ R$843,92 lt$L430,50 R$472,50 R$1.161,24 R$303,81 R$1.980,00 í ' 'R$59,07 Í' R$74,70 1115311 R$0.542,29

5.1.6. Resumo Serviços de Terceiros- Pessoa Física

N. '.›Cargo-.

Custo_IVIensaI por
'Profissional , Valor Bruto do Salário»

` (saIários+encargos)*VaIor com Encargos (Total do
Bruto 2' ~ ~ 2 5 Projeto)` A

P-\ Pedagogo Rs 4.734,86 RS 56.818,30
N Psicólogo RS 7.870,85 RS 94.450,18
UJ Assistente Social RS 2.635,15 RS 31.621,83
l> Enfermeira RS 6.187,60 RS 74.251,19
U1 Fonoaudiólogo RS 6.348,42 RS 76.181,03
0'\ Fisioterapeuta RS 3.059,65 RS 36.715,80

00\I

Instrutor de Música
Educador Social

RS 4.533,83

RS 3.595,72
RS 54.406,00

RS 43.148,60
LO Motorista RS 3.957,56 RS 47.490,74

Total ` `

5.2. Auxílio Investimento

5.2.1 Bens Permanentes

RS 42.923,64 2 8 R$515.083,66
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5.1.6. Resumo Serviços de Terceiros- Pessoa Física

N. '.›Cargo-.

Custo_IVIensaI por
'Profissional , Valor Bruto do Salário»

` (saIários+encargos)*VaIor com Encargos (Total do
Bruto 2' ~ ~ 2 5 Projeto)` A
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U1 Fonoaudiólogo RS 6.348,42 RS 76.181,03
0'\ Fisioterapeuta RS 3.059,65 RS 36.715,80

00\I

Instrutor de Música
Educador Social

RS 4.533,83

RS 3.595,72
RS 54.406,00

RS 43.148,60
LO Motorista RS 3.957,56 RS 47.490,74

Total ` `

5.2. Auxílio Investimento

5.2.1 Bens Permanentes

RS 42.923,64 2 8 R$515.083,66



`~-'*¿=¿í ' . › D=s=ff;ã° .. _ , . vf*!‹›f..ëiÂi4íf=š-Ê*Í<> .f~¶:íl~_Vä'¿.Íf7Íféfë!.Í À
1

Cadeira monobloco injetado em resina plástica colorida, assento e encosto ergonömico 227,16 4.543,20

2 Banco estofado para piano 220,00 220,00

3 Mesa com pé metálico 299.00 598,00

4 Cadeira de Escritório Giratória › Com Regulagem de Altura 292.00 584.00

5 Piano Digital 88 Teclas P45 Preto 2.744,00 2.744,00

6
Kit Violão Eletrico Nylon Preto + Suporte + Capa + Encordoamento + Cabo + Palhetas 537,00 1.611,00

7 Violão Acústico Classico 6 Cordas 219,00 657,00

8 Xilofone soprano 280,00 280,00

9
Teclado Musical Infantil Arranjador 61 Teclas Visor LCD+Fonte Bivolt+Suporte
Partitura+Microfone 399.00 1.197,00

10 Balança Infantil Digital 15 kg com Concha Injetada 650,00 650.00

11 Armário Vitrine Duas Portas Para Medicamentos 769,00 769.00

12 Gabinete com pia e gavetas 375,00 375,00

13 Computador + Monitor 21,5" I7 16gb Hd 1tb Dvd Com Windows 10 4.350,00 4.350,00

14 Multifuncional - Laser LCD USB Wi-Fl 1.799,00 1.799,00

15
Kit Caixas Com Tripé E Microfone MP3 Player, Bluetooth, entrada USB/SD Car
110OW 15 polegadas

d. 1.880,00 1.880,00

16

Mesinhas infantis com 4 cadeiras em MDF - Altura: 55cm × Largura: 60cm x
Comprimento: 60cm
Cadeiras: Altura: 60cm x Largura: 30,5cm x Comprimento: 26cm

774,00 1.548,00

17 Kit Estetoscopio + Otoscopío + Lanterna 1.799,00 1.799,00

18 Armário Multiuso 528 2 Portas 299,00 1.196,00

19 Cama com 3 manivelas 3.480,55 13.922,20

20
Poltrona Hospitalar para Acompanhante e descanso, assento, encosto de braços e
pernas estofados, reclinavel em 4 posições. 795,00 11.130,00

21 Smart TV LED 32" HD com Conversor Digital 2 HDMI 1 USB Wi-Fi 120Hz 999,00 5.994,00

22 Dvd Player , Usb. Hdmi, Mp3 159,00 954,00

23 Conjunto de Sofa Cama 3 Lugares com 2 Poltronas 1.990,00 3.980,00

24 Geladeira/Refrigerador Comercial Inox 4 Portas Cegas 220V 4.999,00 4.999,00

25 Micro ondas 30 litros 399,00 798,00

26 Fogão industrial 6 bocas Gas GLP 1.399,00 1.399,00

27 Cômodas 5 gavetas madeira maciça 630,00 8.820,00

28 Cadeiras de roda com suporte para oxigenio 2.870,00 40.180,00

29 Liquidificador industrial 8 litros inox 999,00 1.998,00

30 Forno Industrial Elétrico Inox 220V 1.399,00 1.399,00

31 Batedeira industrial planetária 500W 5 litros 3.249,00 3.249,00
32 Ar-condicionado 9000 BTUs - Quente/Frio 1.499,00 11.992,00

33 Purificador de Água Prata 22ov 919,00 3.676,00

34 Bombas de infusão Universal para dieta enteral 3.200,00 12.800,00

35 Suporte para soro regulável 225,00 900,00

36 Carrinho com sistema oxigenado 1.911,00 7.644,00

37 Barra de apoio reta de aluminio 40 cm 145,00 290,00

38 Barra apoio reta aluminio 60 cm 111,56 223,12

39 Cadeira especial para banho 270,00 540,00

40 Diapasão Analógico 24.90 24,90

41 Metronomo Digital Preto 89.90 179.80

42 Estante Partitura Pastas 33.00 660,00

43 Aparelho Medidor de Pressão Arterial Digital- de Braço 149,00 298,00

44 Balança digital 89,00 89.00

45 Flauta Doce Soprano Barroca 39,00 780,00

46

Bandinha Rítmica infantil Kit 34 Peças contendo: 1 Apitolino. 2 Caxixi, 1 Campanela
P4212, 1 Par de clava 20×3O cm, 1 Bloco sonoro simples. 1 Castanhola com cabo, 2

clava 17×24 cm. 1 Pandeiro madeira 15 cm c/pele pvs e platinela, 2 Pandeiros
Congues, 1 Reco reco pvc. 2 Triangulos de 15 cm, 2 Triangulos de 20 cm, 2 Par de

` vmadeira de 15 cm s/pele, com platinela, 1 Surdinho madeira 15×7 cm c/pele p
Surdinho madeira 20×16 cm c/pele pvc, 1 Bloco areia, 2 Par de maraca de ma

c, 1
deira.

1 Pau chuva cristal 40 cm, 2 Ganza cristal 14 cm. 1 Pandeiro madeira 20 cm c/pele
animal s/platinela. 1 Bloco sonoro com reco, 1 Sino colorido com cabo. 1 Par
latao 13 cm. 1 Platinela madeira 4 pares. 2 ganza ovinhos coloridos. 1 Cadern
musica

pratinho
o de

973,00 973.00

› 'rótai ' »1‹šsÇô`§2.22 ›
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5.2 Resumo do Plano de Aplicação

DESPESAS DE CUSTEIO
VALOR TOTAL

(R$)

1 Total Subvenção Social 537.483,40

2 Total Auxilio Investimento (bens permanentes) 166.692,22

3 Total Auxílio Investimento (despesas com obras) 0,00

TOTAL DO PROJETO (1+2+3) = 704.175,62

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

(A quantidade de Metas fica a critério do Projeto)

(A quantidade de Ações de cada Meta fica a critério do Projeto)

Nziturczti de Despesa ~ Stibvençíio Social (despesas de custeioi

I\/lelzis Dctallrzimcnto das ações de cada meta 1° Parcela 2” Parcela 3” Parcela 4° Paitela

Môsl.2c3 Môs4.5c6 I\/Iês7.8c9 s O Ile _
/\dquirir materiais dc consumo para melhoria das

Meta l . , 22.399,74
estrutura de atendimento das criancas
Qunliliczir 0 atendimento dns crianças com equipe
multidisciplinar

i\flcta2 128.770,92 l28.770,92 I28.770.92 128 770 92

Total dc Subvenção Social 151.170,66 128.770,92 128.770,92 128 770.92
Natureza de Despesa - Auxilio Investimento (bens permzmcntcs)

I” Parcela 2° Parcela 3° Parcela 4° Pziitclà
Metas Detalhamento das ações de cada meta

l\/lêsl.2c3 Mês4.5c6 Mês7.8e9 IO Ile _
Adt uirir mobiIi"irios, ct ui rlmcntos c utensílios )'ir:i,vim 2 1.. “ . 1 " _ I* |óó.ó92.22
quulilicur o atendimento das criancas

Total de Investimento 166.692,22

Valor por Parcela 317.862,88 128.770,92 128.770,92 128 770 97
Valor Total 704.175,52

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

(Detalhar a duração, fixando os períodos estimados para inicio e término das atividades; Indicar cada
uma das ações que serão realizadas para atingir cada meta e o prazo previsto para a implementaçao,
tudo em consonância com o cronograma de desembolso).

(Não colocar data específica no campo "Duração/Mês");
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(A quantidade de Metas do projeto fica a critério da Instituição).

(A quantidade de Ações/Etapas de cada Meta fica a critério da Instituição).

Duração/Mês
Metas Detalhamento das ações de cada meta Valor (R5) Início Término

1 Adquirir materiais de consumo para melhoria das estrutura de_ _ 22.399,74 iviési iiéâ i
atendimento das crianças

Qualificar o atendimento das crianças com equipe multidisciplinar 515.083,66 Mêsl Mês 12

Adquirir mobiliarios, equipamentos e utensilios para qualificar o_ _ ióó.iâ92,22 Més i Més i
atendimento das crianças

. MONITORAMENTOE AVALIAÇAO

O Abrigo Bezerra de Menezes incorpora a sua atuação políticas estratégicas de monitoramento e avaliação, com o
intuito de aferir e aperfeiçoar o projeto em execução, aprimorar o conhecimento sobre os componentes que
perfazem a política e sua execução, e contribuir para seu planejamento futuro, tendo como pano de fundo sua
contribuição aos escopos institucionais.

Frente a isso, visa levar em consideração na avaliação do serviço, o eixo de Proteção no qual está inserido, de alta
complexidade e elencar indicadores avaliativos condizentes com as metas propostas, buscando contribuir para a
promoção de novos patamares de desenvolvimento de Política de Assistência Social no Brasil, das ações realizadas
e da utilização de serviços, favorecendo a participação, controle social e uma gestão otimizada da política.

O monitoramento pode ser tratado enquanto um processo contínuo de verificação das ações desenvolvidas, uma
ferramenta que não se traduz na avaliação propriamente dita, mas que, no decorrer do processo, torna-se capaz
de colher as informações, remetê-las à avaliação e aí sim poder emitir um julgamento capaz de contribuir com a
definição e a redefinição das metaspolíticas sociais. O Ministério de Desenvolvimento Social estruturou o Sistema
de Informação do SUAS, o qual é um diferencial de gestão por assegurar transparência 10 nas ações, articulação
com a sociedade, repasse de informações, sendo um mecanismo de acesso à qualquer artefato de informação de
maneira contínua, assegurando o uso efetivo de informa a serem alcançadas.

Por outro lado, a avaliação pode ser realizada tanto em relação aos processos quanto em relação aos resultados
ou impactos. A avaliação de processo visa aferir a eficácia do projeto; seu principal objetivo é detectar os fatores
que facilitam ou impedem ao longo da implementação que o projeto atinja seus resultados da melhor maneira
possivel. A avaliação de resultados e impactos visa saber o quanto e com que qualidade seus objetivos foram
cumpridos.

Eficiência, eficácia e efetividade são considerados critérios básicos de avaliação, usualmente propostos para
avaliação de políticas públicas, e na presente proposta funcionarão como indicadores de avaliação. A qualidade
do projeto, examinado sob os parâmetros técnicos de tempo e de custos indicará sua eficiência. A relação entre as
metas previstas, a aplicação de recursos e o realizado, também é um indicador de produtividade das ações
desenvolvidas que mostrará a eficácia do projeto. O exame da relação entre a implementação do projeto e seus
impactos e/ou resultados, ou seja, a efetiva mudança nas condições sociais prévias da vida das crianças e
adolescentes dirá se houve efetividade na execução do projeto.
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O monitoramento e a avaliação ocorrerrão de forma dialética, uma vez que estão juntos. Os instrumentais da
avaliação serão construídos de forma a dar respaldo a seguintes análises:

0 Avaliação do processo (eficiência /fazer certo as coisas) - oportunizará a equipe do Abrigo aprendizagens
em sua prática diária e lhes possibilitará a proposição de melhorias, colaborando assim para o
desenvolvimento das suas habilidades e competências.

0 Avaliação de metas (eficácia / metas alcançadas x metas previstas) - possibilitará mensurar, efetivamente,
os impactos das ações realizadas na vida das crianças e, assim, a necessidade de aperfeiçoamentos ou de
redefinição de metas, a partir dos resultados obtidos.

0 Avaliação de impactos (efetividade/mudança ocorrida) - permitirá saber se o que foi previsto foi de fato
feito, atingindo os objetivos traçados e utilizando os recursos da melhor forma possivel, ou seja, com
eficiência e eficácia ao mesmo tempo.

Os serviços monitorados e avaliados, posteriormente passarão por análise sistemática dos dados no momento do
feedback através dos relatórios e contatos com a equipe dos serviços realizados. O monitoramento deverá
ocorrer, de preferência diariamente, pois visa minimizar falhas para a avaliação. A avaliação ficará prevista para
acontecer trimestralmente, anualmente referente ao ano anterior e uma avaliação ao final do projeto.

Esta proposta foi planejada e será executada e avaliada mediante a aplicação dos quatro momentos inter-
relacionados e extremamente dinâmicos do Ciclo PDCA1:

0 Planejar o que necessita ser realizado, a partir do estabelecimento conjunto e compartilhado de objetivos
e metas a serem atingidas e da definição das ações que serão desenvolvidas com esta finalidade;

0 Executar a implementação das ações necessárias, por intermédio da aplicação dos recursos disponíveis e
das competências dos integrantes de sua força de trabalho;

0 Avaliar os resultados obtidos e, a partir deles adotar as medidas corretivas ou de padronização, que se
fizerem necessárias.

Para planejamento, execução, monitoramento, acompanhamento e avaliação das ações prevê-se a realização de
reuniões entre responsáveis (dirigentes da instituição), equipe técnica e voluntários:

0 Semanais para equipe técnica com vistas a identificar necessidades demandas especificas dos
acolhidos e famílias;
0 Mensais de monitoramento/ checagem de metas estabelecidas x resultados atingidos a ser realizada

pelos dirigentes, equipe técnica e voluntários;
0 Semestrais para elaboração e posterior validação de relatório de fechamento do projeto (objetivos e

metas atingidos e resultados e impactos obtidos).

Para avaliação da satisfação será elaborado relatório anual, contendo a realidade das familias atendidas durante o
ano pós acolhimento e as considerações das crianças, famílias, funcionários e dirigentes do Abrigo Bezerra de
Ivlenezes.

9. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto à Secretaria

de Estado de Politicas 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

1 Ferramenta gerencial de tomada de decisões para garantir o alcance das metas, composto por um conjunto de ações em
sequência, dada pela ordem das letras: P (plan: planejar), D (do: fazer, executar, desenvolver), C (check: verificar,
controlar), e A (act: agir, atuar corretivamente ou padronizar)
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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 / X
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