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PREFEITURADE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social
Fundo Municipal de Assistência Social

Ofício 029/2019/PARCERIAS FMAS

Balneário Camboriú, 20 de maio de 2019.

11010. Sr.
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA JUNIOR
Analista de Controle Interno
Gabinete da Secretaria Controle Gov. Transp. Pública
Gestor de Parcerias.FMAS
Município de Balneário Camboriú

Assunto: Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e Parecer de Prestação de
Contas - Termo de COlaboração nO 01/2018;

Senhor Gestor,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para repassar as Prestações

de Contas da Ong Vidas Recicladas - Casa das Anas. São 07 (sete) processos, de 07 (sete)

parcelas, além do Relatório da Atividades Anuais, Relatório Técnico de Monitoramento e

Avaliação e o Parecer de Prestação de Contas - Termo de Colaboração 005/2018.

Cabe informar, que no' ano de 2018 o responsável pela gestão de parcerias era o

Servidor Laudair Reis, Matricula 11077, Decreto 8.643/2017.

ANC OE CAMARGO

!Atenciosamente,

Sem mais a tratar, nos colocamos à disposição para quaisquer informações e/ou

esclarecimentos que se fizerem necessários.

Matricula 3352
estor de Pare ias - FMAS
Decreto 9.2 6/2019.
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RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2018

OSC Chamamento Público Objeto

ONG Vidas Recicladas FMAS N° 005 Acolhimento ' ,
prOVISOrlO para

/2018 Mulheres de 18 a 59 anos em
08,706,506/0004-75 situação de violência

acompanhadas ou não de seus
filhos ou dependentes.

Período da Prestação de Contas Tipo da Prestação de Contas

01 de Junho a 31 de Dezembro de 2018 Final

Data de recebimento do Processo de Prestação 21/01/2019
de Contas

VALORES DA PARCERIA

NÚMERO DE PARCELAS 07

VALOR DA PARCELA 02 parcelas de R$ 29,600,00
04 parcelas de R$ 24.400,00

1 parcela de R$ 50.400,90

VALOR FIRMADO R$ 207,000,00

DEVOLUÇÕES R$20,047,09

TOTAL REPASSADO R$ 186,952,91

RELATÓRIO

PLANO DE TRABALHO - CUMPRIMENTO DE METAS E ETAPAS

Balneãrio CamboriÍl- Capllal Catarlnense do Turismo - CNPJ 3 02.285/0001.
Rua IUlia, nO 1.059 - B. das NaçOes. CEP 88338.265 - ( 336~.,274S. B 'h IIna Lnnsnna anc e o

leuetário de! Oesen\l. e locIus!o Soclal
'..lal.ritu!a 35.480
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Descrição Qtdel Unidade Resultados Obtidos Cumprimento
da Meta

Meta 01 - Acolher e Acolher 8 (oito) pessoas. 29 atendimentos (14 SIM
proteger (mulheres de mulheres e 15
18 a 59 anos, crianças).
acompanhadas ou não
de seus filhos ou
dependentes).

Meta 02 - Plano 100% na elaboração do Atendimentos SIM
individual de PIA e Avaliação Individuais realizadas
atendimento e Psicossocial. pela Psicóloga visando
avaliação psicossocial. a elaboração de PIA e

Psicossocial: (87)
Atendimentos
Individuais realizadas
pela Assistente Social
visando a elaboração
de PIA e Psicossocial:
(69)

Meta 03 - Investimento 80% do retorno do convivio Contatos com SIM
visando a construção e familiar (acolhida-familiar) familiares: (10)
fortalecimento dos e 100% de atividades de pessoas. Foram
vinculas familiares e convivência comunitária. acolhidos por
afetivos e comunitários. familiares: (13)

pessoas. Foram
acolhidos por afetivos:
(02) pessoas. Outros:
(01 ) pessoa. Foram
oferecidas as seguintes
atividades visando à
convivência ~
comunitária: ~
Cãoterapia, passeio ao <J

fflZoológico, Me
Oonald"s, Bob"s, Barco Ii~

J~Pirata, Teleférico, festa ,. I
de Dia das Crianças, ,! ;
festa de Natal, festa de ~I

~
~

Balne.irio Camborlú - Capltal Catarinense do Turismo. CNPJ 83.102.28510001.07
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Ano Novo, passeio no
Parque Ecológico,
piquenique de dia das
mães, Circo Tihany,
celebrações de
aniversarias (06). As
mulheres participaram
esporadicamente
também de atividades
disponibilizadas pelo
CRAS Nação Cidadã e
da Secretaria do Idoso
de Balneário Camboriú.
Grupo de Crianças: (9)
Grupo de Mães: (7)
Assembleia: (24)

,

SIMaos A Equipe Técnica
no participou de reunloes

dos seguintes
conselhos/equipame
ntos/serviços:
Conselho Municipal da
Criança e do
Adolescente de
Balneário Camboriú,
Conselho Municipal de
Assistência Social de
Balneário Camboriú,
Conselho Municipal
dos direitos da mulher
de Balneário Camboriú,
Grupo de
entrelaçamento a rede
de atenção a violência
de Balneário Camboriú,
Delegacia Civil, Poder
Judiciário, CREAS de
Balneário Camboriú,
CRAS Nação Cidadã e
Espaço Cidadão,

do acesso
disponíveis

100%
serviços
município.

Balneário Camborlu- Capital Catarinense do Turismo - CNPJ 83.102.285/0001-07
Rua Itália, n~ 1.059 - B. das Nações - CEP 8~38-2liSt- (471331N.H_."na I..nnsnna Jj,

,~IW~ria de De;env. e loclusWSocial
M1tricu11!H30

Meta 04 - Articulação
com a rede existente no
município.
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Conselho Tutelar de
Balneário Camboriú e
demais
serviços/equipament os
da rede. Também
participamos de
capacitações e
seminários ofertados
pelos municípios de
Balneário Camboriú.
Foram realizadas vistas
técnicas em complexo
penitenciário, Lar Bom
Pastor e Casa Elisa de
Blumenau. Articulação
com os serviços da
rede de proteção
básica e especial
através do eRAS,
CREAS e entidades
socioassistenciais;
CRAS: (16); CREAS:
(17); Gestão da Alta
Complexidade: (7);
Vigilância Sanitária: (2)
Secretaria de Inclusão:
(2) Casa de passagem:
(3) Conselho Tutelar
(12) Encaminhamentos
para beneficios:
Programa 80lsa
Familia: (4) Aquisição
de Documentação Civil:
Certidão de
Nascimento: (2) CPF:
(4) RG: (3) CTPS: (2)
Encaminhamento para
assessoria jurídica em
parceria com a OAB por
Eias: (4)

6alneârlo Camborlú - Capital Catarlnense do Turismo _CNPJ 83.1112.285/0001_07
Rua Itâlia, 0"1.059 - 6. das NaçOes. CEP 88338-265 _ (47) 3363.2745



'i,,-:O:-"'JPREFEITURA

5;:3 BALNEARIQ
SCAMBORlU

ESTADD DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
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Encaminhamentos
para rede de saúde:
Unidade Básica de
Saúde (15); Pronto
atendimento (9), COE
(5), CAPS (18);
agendamento de
consultas (2):
Articulação com a rede
municipal de educação:
Inscrição e
acompanhamento da
fila única: (30);
Solicitação de histórico
escolar!
m atrícu Ia/tra nsferê neia:
(20) Articulação com a
rede de segurança:
Solicitação de Medida
Protetiva: (3) DPCAMI:
(3) Segurança
Municipal: (2) PM: (2)
Bombeiros:(1)

Meta 05 - Articulação
visando inserção em
cursos de capacitação
e profissionalização.

100% das mulheres
acolhidas inseridas em
cursos de capacitação e
profission a Iiza ntes.

Promoção de ações de
capacitação e
profissionalização
ofertadas em 2018:
Oficinas de maquiagem
(1), design de
sobrancelha (8),
confeilaria (1) e
artesanato (9); dia da
beleza(3); Participação
em oficinas de línguas
e inclusão digital, em
parceria com a
Secretaria do Idoso (3).

SIM

Meta 06
Encaminhamento

- Encaminhar 90% Essa -Encaminhamento para
ao meta é aplicada a partir do emissão e segunda via

Balneario CamboriÍl- Capital Calarlnense do Turismo. CNPJ 83.102.285/0001.07
Rua 1!.fIlla, n" 1.059 - B. das NaçOi!s. CEP 88338.265 _ (47)3363-2745

Anna Christina Barichello
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PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBoRIÚ
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mercado de trabalho. quarto mês de de carteira de trabalho:
abrigamento. (2) - Elaboração e

impressão de currículo:
(4) -Agendamento de
entrevista: (11 ) -
Acolhidas engajadas
em atividades laborais
informais (03) -
Contratação: (03)

Meta 07 - Preparação 100% das acolhidas Desligamentos SIM
para o desligamento orientadas e sensibilizadas realizados: (16)
por meio de para o seu desligamento.
atendimento
psicossocial.

CONSTATAÇÕES

Quanto às metas, todas foram cumpridas conforme definido no Plano de Trabalho.

Observações I

Da análise do processo de prestação de contas constatou-se a presença de todos os
elementos e formalidades exigidos pela Lei n° 13.019/2014.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que estes, comprovam adequadamente
a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização
do objeto.

É relevante informar que, segundo dados contábeis da Secretaria de Desenvolvimento e
Inclusão Social, houve devolução de valores ao fundo nas 18, 28, 38, 48, 5a, 6a e 7a parcelas do
TC 005/2018. Contudo, as referidas devoluções não contam nos balancetes apresentados pela
entidade, então foi necessário solicitar a justificativa sobre as mesmas.

Diante disso, solicitamos o devido parecer da Secretaria de Controle Governamental e
Transparência Pública, bem como, os procedimentos necessários.

Observações 11

• Os relatórios de atividades e demais documentos encontram-se anexados aos processos
de prestações de contas mensais.

• As atividades multidisciplinares discriminadas pela entidade, fazem parte do TODO C\O r
plano de trabalho, assim a entidade atingiu a totalidade das metas propostas no mes~

~

~
R

" ~)
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• Na análise das prestações de contas mensais observou-se algumas inconsistências que
foram devidamente sanadas pela entidade no decorrer da parceria.

• É importante informar que no ano de 2018, o responsável pela gestão da parceria era o
Sr. Laudair Reis, malricula 11077, Decreto 8.643/2017.

o impacto gerado pela realização desta parceria foi considerado POSITIVO, tendo em vista que
foi proporcionado o acolhimento e atendimento a mulheres de 18 a 59 anos vítimas de violência,
com ou sem filhos, crianças e adolescentes, contribuindo assim para a melhora da qualidade de
vida e inserção social desses indivíduos.

Balneário Camboriú, 12 de abril de 2019.

I

Balnei\rlo Camborlú - Capital Catarlnense do Turismo. CNPJ 83.102.285/0001-07
Rua It~lla, nO 1.059 - B. das Nações .CEP 88338-265 _ (47) 3363.2745
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PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2018

OSC Chamamento Público Objeto

ONG Vidas Recicladas FMAS N° 005 Acolhimento ..
provisono para

/2018 Mulheres de 18 a 59 anos em
08.706.506/0004-75 situação de violência

acompanhadas ou não de seus
filhos ou dependentes.

Período da Prestação de Contas Tipo da Prestação de Contas

01 de Junho a 31 de Dezembro de 2018 Final

Data de recebimento do Processo de Prestação 21/01/2019
de Contas

VALORES DA PARCERIA

NÚMERO DE PARCELAS 07

VALOR DA PARCELA 02 parcelas de R$ 29.600,00
04 parcelas de R$ 24.400,00

1 parcela de R$ 50.400,90

VALOR FIRMADO R$ 207.000,00

DEVOLUÇÕES R$20.047,09

TOTAL REPASSADO R$ 186.952,91

PARECER - PRONUNCIAMENTO FINAL

o gestor das parcerias do Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS procedeu a análise
dos documentos constantes nesta prestação de contas, a fim de elaborar e emitir o Parecer que
segue:

Da análise do processo de prestação de contas constatou.se a presenç
elementos e formalidades exigidos pela Lei n° 13.019/2014.

Balneário Camborlú - Capital Catarine
Rua Itália, n"1.059 - B. das Naçti
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Quanto aos documentos apresentados, entende-se que estes, comprovam adequadamente
a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização
do objeto.

É relevante informar que, segundo dados contábeis da Secretaria de Desenvolvimento e
Inclusão Social, houve devolução de valores ao fundo nas 1'\ 2a, 3a, 411, 5<1, 6a e 73 parcelas do
Te 005/2018. Salientamos que as referidas devoluções não contam nos balancetes apresentados
pela entidade, então foi necessário solicitar a justificativa sobre as mesmas.

Contudo, solicitamos o devido parecer da Secretaria de Controle Governamental e
Transparência Pública, bem como, os procedimentos necessários.

Observações
• Os relatórios de atividades e demais documentos encontram-se anexados aos processos

de prestações de contas mensais.
• Na análise das prestações de contas mensais observou-se algumas inconsistências que

foram devidamente sanadas pela entidade no decorrer da parceria.
• É importante informar que no ano de 2018, o responsável pela gestão da parceria era o

Sr. Laudair Reis, matricula 11077, Decreto 8.643/2017.

Sendo assim, considera-se REGULAR COM RESSALVAS em forma e conteúdo a presente
prestação de contas anual.

B In .rio Camboriú, 12 de abril de 2019.

(

uglas "CO e Camargo
M t(\Cula 2 325

estor de Parce as FMAS
Secretaria d Desenvolvime to e Inclusão Social

Gestor d Parcerias - De reto nO9.276/19

7"Secretári e s
Ge

I Portan

BalnearlO Camborlli - CapItal Catarinense do Turismo. CNPJ 83.102.285/0001.07
Rua ItAlla, nO1.059 - B. das NaçOes - CEP 88338.265 - (47) 3363-2745



(~

O vidas
recieladas

. ONG

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL

2018



-J



no mercado de trabalho alcançando assim sua autonomia, a fIm de possibilitar a superação da
violência.

o serviço dar-se em duas modalidades:

-Oficinas de Projetos de Educação em Saúde: Segunda à sexta, das IOh às 12h e das 14h às
16h.

- Cuidado Integral: Cuidado Integral às crianças cujas mães estejam inseridas no mercado de

trabalho ou tenham que atender a compromissos judiciais, médicos e educacionais.

RELATÓRIO DE AÇÓES ORIENTADO POR METAS

A Casa das Anas celebrou no período de 01106/2018 à 31/12/2018, uma parceria com o município de

Balnemo Camboriú. executando as ações demonstradas abaixo:

N° META QUANTIFICAÇÃO AÇÃO RELATÓRIO
QUANTITATIVO

01 Acolher e proteger Acolher 8 (oito) pessoas.
(mulheres de 18 a 59 anos,
acompanhadas ou não de
seus filhos ou dependentes).

Garantir moradia e condições de
vida digna em termos de estrutura,
salubridade e mobilidade,
contemplando aposentos mobiliados
e com chuveiro térmico; vestuário;
roupas de cama e banho; 6 refeições
diárias; produtos de limpeza e
higiene pessoal; acesso a eletrônicos
oomo televisor e máquina de lavar.

Encaminhados pelo
CRAS Nação
Cidadã: (03)
pessoas;

Encaminhados pelo
CRAS Espaço
Cidadão: (OS)
pessoas;

Proteção dos acolhidos e garantia do Encaminhados pela
suprimento de suas necessidades Delegacia da
básicas ate que estcs resgatem sua Mulher:
autonomia ou sejam acolhidos por
rede de apoio ou outras instituições (11) pessoas;
de acolhimento.

Encaminhados pelo
CREAS: (08)
pessoas;

Encaminhados pela
Secretaria de
Desenvolvimento e
Inclusão Social: (02)
pessoas;

Total aDual de
acolhimentos: (29)
pessoas, sendo estes
14 mulheres e 15
crianças.

02 Plano individual de
atendimento e avaliação
psicossocial.

100% na elaboração do
PIA e Avaliação
Psicossocial.

A partir
operacionais
entrevista,
prontuários
elaboramos
Psicossocial

de procedimentos
(escuta qualificada,
preenchimento de
e estudo de caso)

uma Avaliação
e Plano Individual de

Atendimentos
Individuais realizadas
pela Psicóloga
visando a elaboração
de PLA e
Psicossocial: (67)

V .•



Atendimento, estimulando a acolhida
no reconhecimento de Atendimentos
potencialidades, oportunidades e Individuais realizadas
desafios a serem superados, com o pela Assistente Social
objetivo de definir metas para a visando a elaboração
elaboraçãode seu projetode vida. de PIA e

Psicossocial;

(69)

03 Investimento visando a
construção e fortalecimento
dos vínculos familiares e
afetivos e comunitários.

80% do relomo do
convívio familiar
(acolhida-familiar) e 100%
de atividades de
convivência comunitária..

Busca ativa:

Buscando a reconstrução do vínculo
familiar, muitas vezes embutido em
casos de violência doméstica, a
equipe técnica, através de busca
ativa e contato via telefone incentiva
e favorece o pertencimento a rede de
relações afetivas.

Convívio Comunitário.

Proporcionar atividades de convivia
comunitário.

Grupo de Crianças;

o Grupo de Crianças promove a
socialização das crianças c
adolescentes abrigados na Casa das
Anas e a ampliação dos vínculos para
alêm da família de origem.
Desenvolve.se Projetos de Promoção
a Saúde e dinâmicas para tratar de
situações emergentes na semana e
rotina da instituição. O Grupo de
crianças tem os seguintes objetivos:
trabalhar questões emocionais
emergentes dos participantes do
grupo procurando resinificar crenças
e vivências; fortalecimento do
vinculo mãe.criança; acesso a
material informativo de promoção à
saúde e cidadania.

Contatos com
familiares: (lO)
pessoas.

Foram acolhidos
por familiares: (13)
pessoas.

Foram acolhidos
por afetivos: (02)
pessoas.

Outros: (01) pessoa.

Foram oferecidas as
seguintes atividades
visando à
conl"ivênc:ia
comunitária:

Cãoterapia, passeio
ao Zoológico, Mc
Donald's, Bob's,
Barco Pirata.
Teleférico, festa de
Dia das Crianças,
festa de Natal, festa
de Ano Novo, passeio
no Parque Ecológico,
piquenique de dia das
mães, Circo Tihany,
celebrações de
aniversários (06).

Grupo de Mães:

o Grupo de Mães é uma roda de
conversa realizada pela psicóloga
onde debate-se um material
informativo (texto, milsica, slides ou
vídeos) eJou dinâmica, incentivando
a troca de experiências e estratégias
de superação. O tema de discussão ê
selecionado de acordo com o
interesse das participantes ou com a
demanda evidenciada na semana. O
grupo tem os seguintes objetivos:
trabalhar questões emergentes da
inrancia e criação das participantes
do grupo; fortalecimento do vinculo
mãe.criança; desenvolver estratêgias
educacionais que impulsionem a
autoestima da criança e do
adolescente; fomentar discussões e

As mulheres
participaram
esporadicamente
também de atividades
disponibilizadas pelo
CRAS Nação Cidadã
e da Secretaria do
Idoso de Balneário
Carnboriú.

Grupo de Crianças:
(9)

Grupo de Mães: (7)

Assembleia: (24)



trocas de experiências; acesso a
material informativo de promoção à
saúde e cidadania.

Assembleia;

Reunião de caráter compulsória,
onde são passados recados, escalas,
atividades e discutidas as
problemáticas evidenciadas para
tomada de decisões de forma
participativa. As mulheres tem a
oportunidade de discutir situações
evidenciadas durante a semana com o
objetivo de resolução de conflitos e
elaboração de estratégias de
enfrentamento.

Técnica
d,
d"

A Equipe
participou
reuniões
seguintes
cooselhosJequipame
otos/serviços:
Conselho Municipal
da Criança e do
Adolescente de
Balneário Camboriú,
Conselho Municipal
de Assisténcia Social
de Balneário
Camboriú, Conselho
Municipal dos
direitos da mulher de
Balneário Camboriú,
Grupo de
entrelaçamento a rede
de atenção a
violência de
Balneário Carnboriú,
Delegacia Civil,
Poder Judiciário,
CREAS de Balneário
Camboriú, CRAS
Nação Cidadã e
Espaço Cidadão,
Conselho Tutelar de
Balneário Camboriú e
demais
serviços/equipamento
s da rede. Também
participamos de
capacitações e
seminârios ofertados
pelos municípios de
Balneário Camboriú.
Foram realizadas
vistas técwcas em
complexo
penitenciário, Lar
Bom Pastor e Casa
Elisa de B1umenauo

Buscando o exercício da cidadania;
promoção ã saúde. prevenção de
doenças e agravos; reabilitação e
tratamento; garantia dos direitos;
redução da evasão escolar e a
diminuição da vulnerabilidade
social, a Equipe Casa das Anas
realiza encaminhamentos e promove
serviços em parceria com rede
municipal e estadual.

'"no
100% do acesso
serviços disponiveis
município.

Articulação com a rede
existente no município.

04

Articulação com os
serviços da rede de
proteção básica e
es ecial através do



CRAS, CREAS e
entidades
socioassistenciais;

CRAS, (16);

CREAS; (17);

Gestão da Alta
Complexidade; (7);

Vigilância Sanitária;
(2)

Secretaria de
Inclusão; (2)

Casa de passagem;
(3)

Conselho
(12)

Tutelar

Encaminhamentos
para beneficios:

Programa Bolsa
Família: (4)

Aquisição de
Documentação
Civil:

Certidão de
Nascimento; (2)

CPF, (4)

RG, (3)

CTPS, (2)

Encaminbamento
para assessoria
juridica em
parceria com a
OAB por Elas; (4)

Encaminbamentos
para rede de saúde:
Unidade Básica de
Saúde (15); Pronto
atendimento (9),
COE (5), CAPS
(18); agendamento
de consultas (2):

Articulação com a
rede municipal de
educação;

Inscrição e
acompanhamento da
fila linica: (30);

Solicitação de
histórico escolar!
matriculalttansferên



cia: (20)

Articulação com a
rede de segurança:

Solicitação de
Medida Protetiva:
(3)

DPCAMI: (3)

Segurança
Municipal: (2)

PM; (2)

Bombeiros: (I)

o

do

capacitação

profissionalização

ofertadas em 2018:

Oficinas

Preparar as acolhidas para o Promoção de ações
mercado de trabalho promovendo o de
fortalecimento da autoestima e
viabilizando sua autonomia,
contribuindo para o
desenvolvimento de seu novo
projeto de vida.

100% das mulheres
acolhidas inseridas em
cursos de capacitação e
profissionalizantes.

o

visando
cursos de

Articulação
inserção em
capacitação
profissionalização.

05

Oferta de oficinas e10u projetos eJou
cursos de capacitação e de
profissionalização, ministrados por
voluntários, profissionais, em
articulação com a rede ou empresas
parceiras.

maquiagem (I),

design de sobrancelha

(8), confeitaria (I) e

artesanato (9); dia da

beleza (3);

Participação em

oficinas de línguas e

inclusão digital, em

parceria ,
Secretaria do Idoso

06 Encaminhamento
mercado de trabalho.

Encaminhar 90%

Essa meta é aplicada a
partir do quarto mês de
abrigamento.

-Buscando favorecer o
empodenunento, autonomia,
superação da situação de
vulnerabilidade e acesso li bens de
consumo, li Equipe Casa das Anas
instrui e encaminha as mulheres
abrigadas para colocação no
mercado de trabalho em
cumprimento das metas de seu
Plano Individual de Abrigamento.

(3)_

-Encaminhamento
para emissão e
segunda via de
carteira de trabalho:
(2)

Elaboração e
impressão de
eurrieulo: (4)

-Agendamento de
entrevista: (11)

Acolhidas
engajadas em
atividades laborais
informais (03)

07 Preparação para o
desligamento por meio de
atendimento psicossociaL

100% das acolhidas
orientadas e sensibilizadas
para o seu desligamento.

-Contratação: (03)

o atendimento e acompanhamento da Desligamentos
acolhida é iniciado no momento do realizados: (16)
acolhimento. A construção do Plano
Individual de Atendimento engloba o
levantamento de estratégias que

\.. --,- -



facilitem o desligamento. O
abrigamento não é compulsório e
pode acontecer a qualquer momento
mediante a assinatura do Termo de
Desligamento. ou ao final do tempo
de permanência estipulado no TetIDo
de Compromisso. Em ambas as
situações a acolhida sem instruída e
sensibilizada para organiz3Ne para o
desligamento. A familia será
referenciada para o CREAS do
município onde irâ residir para dar
continuidade ao acompanhamento da
mesma

Sem mais a relatar neste momento, estamos certos da relevância social deste

equipamento na promoção de proteção social especial e atenção socioassistencial a

famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal, social e/ou

situações de direitos violados e almejamos dar seguimento a parceria, ampliando a

número de vagas reservadas a este município tendo em vista a demanda
evidenciadas no ano 2018.

'/,,(lfI r!/i J .. 1)
'JlVYJ~fn ()l!vJY-,,----

Kelli F. S. Fernandes de Andrade
Assistente Social
CRESS/SC 3391

Balneário Camboriú, 25 de janeiro de 2019.

~~~
Carolina Cardoso Kerber
Psicóloga
CRP -12/16096
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