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2 - INSCRIÇÕES E CADASTROS DA ENTIDADE 

Inscrição N° Registro 

Inscrição Municipal nº 025005 

Conselho Municipal de Assistência social - 
CMAS 

nº 14 

Conselho Municipal dos Direitos das 
Crianças e Adolescentes - CMDCA 

nº 19 

Cadastro na Secretaria de Justiça e da 
Defesa da Cidadania - SDJC 

nº 1042/2018 

Cadastro Na Secretaria De Estado De 
Desenvolvimento Social- SEDS 

nº 5591/2000 

Certificado de Regularidade Cadastral de 
Entidades CRCE 

nº2456/2012 

Pro Social SEDS/PS - 5591/2000 

Cadastro Estadual De Vigilância Sanitária 

CEVS 
nº 35134050188000000221 

Certificado de Entidades Beneficentes de 
Assistência Social - CEBAS 

Diário Oficial da União Nº124 de Junho 
2016. De 19/07/2016 a 18/07/2021. 

Cadastro Nacional de Estabelecimento de 
Saúde - CNES 

nº 7571208 

Utilidade Pública Municipal lei 3.418 de 19/04/2001 

Utilidade Pública Estadual lei 11.933 de 09/09/2005 
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3- HISTÓRICO DA ENTIDADE 

A Associação Braços Abertos – ABA foi fundada em fevereiro de 2000, por 

iniciativas de mães de pessoas com deficiência, com o objetivo de arrecadar fundos para 

suprir necessidades sociais, culturais e médicas para pessoas com necessidades 

especiais, não fazendo distinção alguma quanto à raça, cor, condição social, credo 

político ou religioso. Há duas décadas vem proporcionando aos usuários acesso a 

atendimentos de qualidade, oferecendo, possibilidades de reestruturação física, psíquica 

e social, visando um desenvolvimento integral. 

A instituição tem como objetivo proporcionar à pessoa com deficiência auxílio na 

construção da autonomia, inserção social, autoestima, cidadania e orientação, buscando 

assegurar seus direitos. 

A Associação Braços Abertos – ABA é uma organização sem fins lucrativos, 

voltada a acolher, reabilitar e desenvolver as potencialidades das pessoas com 

deficiências. Realizamos atendimento gratuito à população de Cruzeiro, Lavrinhas e 

Queluz, atendendo pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, inclusive pessoas 

com transtorno do espectro autista, na faixa etária de 0 a 59 anos e 11 meses, em sua 

maioria oriundas de famílias com baixa condição socioeconômica. 

A instituição conta ainda com atendimento de fisioterapia, fonoaudiologia, 

psicologia, Dentista e serviço social, bem como atividades complementares, tais como 

oficinas de música e artes. Também trabalhamos com as famílias através de atendimento 

social, visita domiciliar e grupo socioeducativo. 

A ABA tem por objetivos apoiar, incentivar, desenvolver e promover à assistência 

social, a saúde, a cultura, a educação, o esporte e o lazer, visando a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, inclusive pessoas 

com transtorno do espectro autista, e seus familiares.  

No desenvolvimento de suas atividades, a ABA deve observar os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade da eficiência e da 
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universalidade do atendimento e não fará qualquer discriminação de origem, raça, gênero 

ou religião, prestando serviços assistenciais gratuitos. 

A ABA tem como valores institucionais o profissionalismo, a ética, a competência, a 

solidariedade, a cooperação, a dedicação e o respeito à diversidade. 

A ABA também pauta a sua atuação visando assegurar o respeito pela dignidade e 

autonomia individual, a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, o respeito 

pela diferença, a aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade 

humana, a igualdade de oportunidades, a acessibilidade, a igualdade entre o homem e a 

mulher e o respeito ao desenvolvimento das capacidades das pessoas com deficiência. 

 

MISSÃO 

Preservar a saúde física e intelectual, promovendo a habilitação, a reabilitação, a 

qualidade de vida e a inclusão social. 

VISÃO 

Ser uma Instituição de referência ao atendimento às pessoas com deficiência 

intelectual e/ou múltipla e Transtorno do Espectro Autista (TEA) do Município e Vale 

Histórico. 

VALORES 

Acolhimento, comprometimento, ética, transparência, honestidade, dedicação, 

competência, justiça social, qualidade, respeito, igualdade, democracia, cidadania, 

liberdade de opinião e expressão e direitos humanos. 
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4. INTRODUÇÃO 

O Plano de Ação 2019 da Instituição visou atuar em estratégia que 

proporcionassem o estimulo do protagonismo social dos (as) atendidos (as) para que 

possam se estruturar para atuarem de maneira consciente e cidadã, fortalecendo seus 

vínculos comunitários e familiares. 

A Associação Braços Abertos atendeu abrangência territorial da população do 

Município de Cruzeiro, correspondente ao território de abrangência do Centro de 

Referencia de Assistência Social - CRAS e Centro de Referencia Especializado de 

Assistência Social - CREAS. 

A Instituição direcionou seu trabalho para as pessoas com deficiência e 

familiares, a maioria dos mesmos encontram-se em situação socioeconômica 

vulnerabilizada e com dificuldade no acesso a seus direitos, proporcionando um espaço de 

integração entre o  Programa para Pessoa com Deficiência. 

O  Programa para Pessoa com Deficiência - PPD é um serviço de Proteção 

Social Especial de Média Complexidade, ofertando atendimentos de habilitação e 

reabilitação as pessoas com deficiência, através do atendimento do atendimento de 

psicologia, acompanhamento do serviço social, oficina de musica e artes, visando à 

orientação, convívio sociofamiliar e atendimento às situações de violação de direitos. 

As atuações visaram possibilitar o fortalecimento de vínculos, inclusão social, 

troca de experiências, valorização da autoestima, estimulo a autonomia, incentivo a 

cidadania, possuindo caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no 

desenvolvimento de potencialidades 
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5. JUSTIFICATIVA 

A Associação Braços Abertos direcionou seu trabalho para as pessoas com 

deficiência e familiares, a maioria dos mesmos encontraram-se em situação 

socioeconômica vulnerabilizada e com dificuldade no acesso a seus direitos, visando 

favorecer as condições de igualdade, acesso a bens e serviços e protagonismo social, 

para o exercício da cidadania, o Plano de Ação da Instituição teve por fundamento as 

legislações existentes, considerando o que preconiza a Política Nacional de Assistência 

Social, no que se refere à Proteção Social Especial de Média Complexidade. 

As medidas se revestem de relevante interesse público, pois a Instituição 

possibilitou atender uma demanda que o Município possui fragilidades, auxiliando na 

diminuição do fluxo da rede pública e privada socioassistencial do Município, 

proporcionando atendimento especializado de qualidade e sensível aumento da qualidade 

de vida dos (as) atendidos (as). 

O Programa de atendimento a habilitação/reabilitação objetivou que pessoas 

com deficiência tivessem acesso a serviços, para proporcionar contribuir para seu bem 

estar global, inclusão e participação, atuando conforme determinações da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com deficiência, em seu artigo 26, exige “medidas efetivas 

e apropriadas, inclusive mediante apoio dos pares para possibilitar que as pessoas com 

deficiência conquistem e conservem o máximo de autonomia e plena capacidade física, 

mental, social e profissional, bem como plena inclusão e participação em todos os 

aspectos da vida. 

No decorrer das atuações expressou-se algumas dificuldades com os (as) 

usuários (as) decorrentes a diversos fatores, desde a falta de oportunidade, contexto 

social familiar fragilizado, baixa escolarização, a maioria dos mesmos encontram-se em 

situação socioeconômica vulnerabilizada e com dificuldade no acesso a seus direitos, 

oportunizando acompanhamento continuado da equipe multidisciplinar, sendo necessário 

produzir o engajamento dos envolvidos na transformação da situação e atenção para a 
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não reincidência. 

As relações Institucionais promoverem o estabelecimento de rotinas e 

colaboração na realização das ações cotidianos, criando laços entre as pessoas e grupos, 

bem como ações de cidadania, valorização da autoestima, de diálogo e conquistas, 

agregando sentimento de pertencimento, o compartilhamento de questões comuns, como 

dificuldades, desafios e sonhos, proporciona o aprendizado um com o outro. 

 

6. OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GERAL 

Atuar na garantia de acesso, inclusão social, orientação e encaminhamento aos 

direitos sociais, bens e serviços da rede sócioassistencial, visando a valorização da 

autoestima, incentivam a independência, estimulação da superação da vulnerabilidade 

social e a melhoria da qualidade de vida. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com 

deficiência; 

 Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de 

situação de risco social. 

 

7. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no Plano de Trabalho Institucional 2019 foi através do 

Programa para Pessoa com Deficiência – PPD da área da Assistência Social, que foram 

realizados atendimentos social, oficina de artes e música, para 80 pessoas com 
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deficiência de 0 a 59 anos, em meio período. 

Ações disponibilizadas as pessoas com deficiência: 

Atendimento Psicológico 

Os atendimentos para as pessoas com deficiências foram realizados em grupo 

realizados visando o desenvolvimento da autonomia, da inclusão social e da melhoria da 

qualidade de vida. 

Foram realizadas orientações, jogos, dinâmicas de grupo, exibição de filme, no 

intuito de refletir e gerar a discussão sobre temas específicos, incentivando a cooperação 

em grupo, valorização a autonomia, responsabilidade, cidadania e expressão da 

comunicação. 

Nos grupos foram debatidos temas que as próprias atendidas trazem de 

sugestão, tais como: conflitos familiares, relacionamentos afetivos, bullying, onde são 

realizadas uma rede de apoio, compartilhamento de sentimentos, experiências, 

incentivando a empatia e os vínculos afetivos. 

 

Oficina de artesanato 

As atividades manuais foram estratégias para se alcançar o reconhecimento do 

potencial, expressão da comunicação, cooperação em grupo, incentivando o convívio 

social para construção de laços de amizade e afetividade, respeito ao próximo e posturas 

cidadãs, conscientes de seus direitos e deveres. 
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Com orientações e discussões incentivando a multiplicação de experiências, 

sobre a aceitação, autonomia, cooperativismo, valorização da diversidade, sobre 

situações de violência e/ou violação de direitos, entre outros. 

As atividades realizadas possuíram o enfoque na educação ambiental onde são 

produzidos diversos materiais reciclados,através de folhas de papéis sulfites de rascunho, 

garrafas pets, reaproveitamento de madeiras para confecção de peças artesanais como: 

decoupage em caixas, papietagem em caixas e pintura em tecido. Além disso funciona 

como espaço para estímulo de questões como responsabilidade, iniciativa e organização. 

 

Oficina de Música 

A oficina de música foi uma estratégia para se alcançara autonomia, 

socialização, a desinibição, os potenciais musicais, a ampliação do universo 

informacional, a cooperação em grupo, o respeito ao próximo, responsabilidade, visando a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes. 

A atuação visou integrar e socializar os (as) atendidos (as) em um ambiente 

descontraído, harmonioso e tranquilo, onde possa exercer novas idéias, adquirir 

habilidades, capacidades de pensar e se expressar, construir e modificar o que o cerca.  

Vale ressaltar que a oficina de música incentivou o desenvolvimento de 

habilidades relacionadas à percepção auditiva, à memorização de frases rítmicas e 

aquisição de recursos para apresentações como, desinibição e responsabilidade, 



 
 
 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Rua Paschoal Palazzo, 663 - II Retiro da Mantiqueira - Cruzeiro - SP - 12712-500 
CNPJ: 03.739.004/0001-84 - Inscrição Municipal n

o
. 025005 

Tel.: (12) 3145-5281 - Site: www.abacruzeiro.org.br - E-mail: abacruzeiro@hotmail.com 

 
 

conhecimento instrumental, oportunidade de conhecer alguns aspectos culturais do povo 

brasileiro, particularmente a  música, proporcionando o contato com a nossa história, 

enquanto processo de autoconhecimento e percepção do outro com suas diferenças e 

valores. 

 

Ações disponibilizadas as famílias dos (as) atendidos (as) 

Atendimento Social 

O Serviço Social realiza atendimento as famílias bem como auxilia a gestão na 

participação em reuniões de conselho municipal de direitos, reuniões com Representantes 

de Municípios para celebração de parcerias, plano de trabalho, projetos sociais, 

planejamento de ações, participação em capacitação realização do relatório anual de 

atividades e prestação de contas das parcerias, através do relatório circunstanciado e 

relação nominal. 

O atendimento as famílias foram realizados na orientação, acompanhamento e 

encaminhamento de pessoas que tiveram suas limitações agravadas por violações de 

direitos, falta de cuidados, estresse do cuidador, desvalorização da 

potencialidade/capacidade da pessoa, na redução da sobrecarga do cuidador, dentre 

outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia.  

A atuação também viabilizou a orientação e encaminhamento a benefícios, 

programas de transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades 

culturais e de lazer. 

O atendimento as famílias buscou potencializar o núcleo familiar, visando 

estimular o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como incentivar o 
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desenvolvimento da capacidade de demonstrar emoção e ter autocontrole. 

Grupo socioeducativo 

As estratégias utilizadas foram às seguintes: mobilização dos usuários para 

acesso ao serviço; acolhida e escuta qualificada; iniciativas de promoção de convívio e de 

organização da vida cotidiana; fortalecimento ao convívio familiar, grupal e social; 

promoção e apoio nos cuidados pessoais; acesso a informação, comunicação e defesa de 

direitos; orientação e encaminhamento para outros serviços da rede no território; 

orientação sociofamiliar para mobilização para o exercício da cidadania e participação 

social; orientação sobre acesso ao Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS, ao 

Cadastro Único e aos benefícios eventuais ofertados no município; apoio e orientação nas 

situações de negligência, abandono e maus-tratos. 

O grupo socioeducativo visa à valorização da autoestima, melhora da relação 

familiar, inclusão social e estimulo à cidadania, controle da emoção, auto conhecimento 

e fortalecimento dos vínculos familiares, institucionais e comunitários. 

Foram realizados questionamentos e reflexões sobre a parceria das famílias na 

garantia da efetividade das políticas publicas direcionadas a nossa clientela, tais como: 

estimular a participação em debates políticos, reunião de conselhos, plenária da Câmara, 

acompanhar os projetos que estão sendo desenvolvidos e as propostas de melhorias para 

o Município, bem como sugerir propostas e fiscalizar as ações direcionadas as pessoas 

com deficiência. 
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Eventos e passeios internos para os (as) atendidos (as) 

Foi realizada a “Páscoa” na Instituição, visando o desenvolvimento do 

enraizamento cultural, onde foi realizada a doação de ovos de chocolate. 

 

Foi prestigiado o evento realizado pela Prefeitura de Cruzeiro, Secretaria de 

Saúde e Conselho Municipal de Saúde sobre a 9ª Conferência Municipal de Saúde nos 

dias 3 e 4 de abril. Onde foram discutidos temas da política pública local, pautadas pelo 

Conselho Nacional e projetos regionais. 

 

Em Agosto foi comemorado o “Dia da Família” com as responsáveis pelos (as) 

atendidos (as), visando o fortalecimento de vínculos, valorização e um momento de 

diversão. 

 

Aconteceu no dia 24/08/2019 o encontro das famílias atendidas, onde 

aproveitou-se a oportunidade para ampliar as discussões para a 12ª Conferência 



 
 
 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Rua Paschoal Palazzo, 663 - II Retiro da Mantiqueira - Cruzeiro - SP - 12712-500 
CNPJ: 03.739.004/0001-84 - Inscrição Municipal n

o
. 025005 

Tel.: (12) 3145-5281 - Site: www.abacruzeiro.org.br - E-mail: abacruzeiro@hotmail.com 

 
 

Municipal de Assistência Social. 

 

No dia 02/09/2019 foi realizado a consulta pública referente ao Plano Municipal 

dos Direitos das Pessoas com Deficiências.  

 

No dia 30/10/2019 foi realizado passeio ao Teatro Capitólio onde foi exibido a 

peça “Bailei na Curva” no grupo teatral Expandart. 

 

Foi realizado um curso profissionalizante de auxiliar administrativo em parceria 

com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Município de Cruzeiro, e 

pela ETEC. 
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A semana da criança em Outubro foram planejadas diversas ações para 

valorizá-los e incentivá-los ao convivio social, atraves de Balada com DJ, Piquenique, 

Brinquedos de Diversão, Cine Pipoca, Futebol e apresentação juntamente com a 

Instituição Lar das Crianças Pe João Benevides. 

 

Foram realizados encontros com as (os) colaboradoras (es) no decorrer do ano 

para orientar, refletir, capacitar, discutir sobre diversos assuntos, visando o alinhamento 

de informações e união da equipe. 
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No dia 18/12/2019 foi realizado a “Festa de Natal” para os (as) atendidos (as) e 

suas famílias, com a confraternização objetivou a união e fortalecimento de vínculos. 

     

A equipe da ABA participou durante o ano das reuniões de Conselhos 

Municipais de Direitos da Assistência, Criança E Adolescente, Saúde, Educação e Pessoa 

com Deficiência. 

  

 

Eventos beneficentes 

Durante o ano foram realizados diversos eventos beneficentes objetivando 

angariar fundos financeiros para a Instituição, bem como fortalecer os laços institucionais 

com voluntários e as famílias atendidas.  

No dia 17 de Março de 2020 foi realizado um evento beneficente “Feijão 

Tropeiro na ABA”. 
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No dia 05/07/2019 foi realizado em parceria com o Hotel Fazenda Floradas da 

Serra o  “Jantar de Inverno” . 

 

No dia 05/10/2019 foi realizado um bazar social na Instituição. 

 

Foi realizado no dia 12/11/2019 o evento beneficente “Porco na Turbina” em 

parceria com diversos voluntários. 
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Durante o ano foram realizados encontros semanais de atividades de culinária, 

através da padaria artesanal da Aba, onde foram vendidos pães e roscas em prol da 

Instituição, bem como puderam proporcionar as famílias atendidas orientações sobre 

panificação artesanal, possibilitando a elas fazerem para venderem, auxiliando na 

melhoria da renda financeira das famílias e economia. 

 

Para auxiliar na manutenção das ações realizadas se faz necessário 

implementar e realizar ações que agreguem financeiramente, este ano foi implantado a 

prestação de serviço de Coffee Break, onde foi disponibilizado lanches a 

eventos/palestras. 

 

Foi implantado também uma parceria entre a Instituição e a Secretaria 

Municipal de Educação - SEMEC, no projeto de Assessoria Educacional Inclusiva, onde 

foram realizado diversas capacitações e avaliações para a Rede de Ensino Municipal. 
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8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Objetivos Atividades 
Periodicidade 

Prazos 
Metas Indicadores Meios de Verificação 

* Promover a 

autonomia e a 

melhoria da 

qualidade de 

vida de 

pessoas com 

deficiência 

1-Atendimento 

Psicológico 

em grupo 

 

2- Oficina de 

música 

 

3- Oficina de 

artes 

 

 

Período das 

ações são 12 

meses 

 

Atividades de  

1 a 4 serão 

semanais com 

carga horária 

de 1 hora 

*Atender 80 

Usuários (as) 

nas atividades  

 

*Possuir no 

mínimo 70% 

de frequência 

 

*Número de 
ações 
realizadas 

 

*Número de 
atendidas (os) 
participando das 
atividades 

 

*Número de 
pessoas que 
retiraram todos 
os documentos 

 

*Posturas 
cidadãs (realizar 
ações 
conscientes, 
multiplicar 
saberes, efetivar 
direitos) 
  

*PDI semestral arquivado na 

Instituição 

 

*relatório mensal de 

atividades arquivado na 

Instituição 

 

*Registro fotográfico 

arquivado na Instituição e 

anexado no relatório 

trimestral 

 

*Relação de frequência nas 

atividades arquivadas na 

Instituição 

Complementar 

o trabalho 

social com a 

família, 

prevenindo a 

ocorrência de 

situação de 

*1-
Atendimento 
social 

 

*2-Grupo 
socioeducativo 

*1-sempre que 
tiver 
necessidade 
ou demanda 

 

*2-

*Atender 80 

atendidos e 

seus familiares 

 

*Possuir 100% 
de 
atendimento 

*Obter os 

direitos 

 

*Quantidade de 

frequência nas 

atividades 

 

*Parceria na 

*Ficha avaliativa semestral 

arquivada na Instituição 

 

*Relatório Mensal das ações 

realizadas anexada no 

relatório trimestral 
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risco social Ou 

Palestras 

Ou 

Eventos 

 

*3-
Participação 
em reuniões 
com a rede 
socioassistenc
ial (CREAS, 
CRAS, 
Conselho de 
garantia de 
direitos) 

 

 

 

mensalmente 

 

*3-
mensalmente 

 

Período das 

ações são de 

12 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

social 

 

*Possuir no 
mínimo 30% 
de frequência 
nas atividades 
para as 
famílias dos 
(as) atendidos 
(as) 

 

*A Instituição 
participará de 
no mínimo 
100% das 
reuniões da 
rede 
socioassistenc
ial 

complementaçã

o do serviço 

socioassistencia

l 

 

 

 

*Registro fotográfico 

arquivado na Instituição e 

anexado no relatório 

trimestral 

 

*Relação de frequência nas 

atividades arquivadas na 

Instituição 

 

 

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Etapas 
Mês de Realização 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Atendimento Social / Psicológico X X X X X X X X X X X X 

Oficinas X X X X X X X X X X X X 

Atendimento as famílias X X X X X X X X X X X X 

Comemorações / eventos  X X X X X X X X X X X 
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10. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Instituição desenvolve ações de Assistência Social para o Município de Cruzeiro,  

onde se desenvolve através do Programa para Pessoa com Deficiência, com o objetivo de atuar 

na garantia de acesso, inclusão social, orientação e encaminhamento aos direitos sociais, bens 

e serviços da rede sócioassistencial, visando a valorização da autoestima, incentivam a 

independência, estimulação da superação da vulnerabilidade social e a melhoria da qualidade de 

vida. 

Para atingir os objetivos o trabalho deve ser em rede e em conjunto com vários atores, 

tais como: Governos, Entidades representativas do setor, Conselhos Municipais, Conselho 

Tutelar, Legislativo, Indústrias e sociedade civil, dentre outros. 

Foi realizado parceria no encaminhamento dos (as) atendidos (as) para atendimento e 

exames médicos, através da Centtral Med, Laboratório Castor Machado e outros parceiros da 

área da saúde. 

Nos eventos beneficentes realizados durante o ano, possuímos uma média vinte 

voluntários (as), bem como em palestras destinadas as famílias dos(das) atendidos (as). 

A Instituição contou com a articulação financeira de alguns parceiros, tais como: a 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro, onde realizou o repasse financeiro do com o Governo 

Municipal, Estadual e Federal, doações de pessoa física e jurídica, bem como a realização de 

eventos beneficentes. 

 

11. RECURSOS  

11.1 Recursos Físicos 

Nº TIPO QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO USO NO 

SERVIÇO 

1 Almoxarifado 01 Arquivo morto/materiais de 

escritório 

2 Banheiros 11 Usuários e Funcionários 

3 Copa/Cozinha 01 Preparação de Lanches 
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4 Secretaria 01 Atendimentos 

5 Refeitório 01 Lanches para os usuários 

6 Sala para atendimento em grupo 02 Para uso dos técnicos com 

usuários 

7 Sala para atendimento individual 06 Diretoria/Serviço Social/Dentista e 

Atendimentos. 

 

11.2 Recursos Humanos 

Nº Cargo Quanti

dade 

Perfil Carga 

Horária 

(Semanal) 

Vínculo 

1 Assistente 

Social 

1 Curso Serviço Social com 

registro no CRESS 

30h CLT 

2 Assistente 

Administrativo 

2 Ensino Médio 44h CLT 

3 Monitor 2 Ensino Médio com 

conhecimento de musica e 

artes 

44h CLT 

4 Ajudante de 

Limpeza 

1 Ensino Fundamental 44h CLT 

5 Psicóloga 1 Curso Psicologia com 

registro no CRP 

30h CLT 

8 Cozinheira 1 Ensino Fundamental 44h CLT 

9 Auxiliar de 

Serviços Gerais 

1 Ensino Médio 44h CLT 
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12. PÚBLICO ALVO 

Critérios de seleção Formas de acesso 

 Laudo médico com CID 
(deficiência intelectual e/ou 
múltipla, inclusive com 
transtorno do espectro 
autista) 

 Cadastro Único 

( x ) Procura espontânea 

( x ) Encaminhamentos da rede socioassistencial 

( x ) Encaminhamento de outras políticas setoriais 

( x )Encaminhamentos dos Sistemas de Garantia de Direitos e de 

Justiça 

 

13. IMPACTO SOCIAL 

Contribuir para: 

 Acessos aos direitos socioassistenciais; 

 Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento 

institucional; 

 Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de 

cuidados a pessoas com dependência; 

 Fortalecimento da convivência familiar e comunitária; 

 Melhoria da qualidade de vida familiar; 

 Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos; 

 Proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de 

autonomias. 
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14. RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS 
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