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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020

1. IDENTIFICAÇÃO
1.1 Dados da pessoa jurídica mantenedora
1.1.1 Matriz
Razão Social: Centro de Reabilitação e Apoio Social Altruísta
CNPJ: 10.355.462/0001-85
Nome Fantasia: CRASA
Endereço: Rua Maria Machado da Silva, 830
CEP: 06890-000
Município: São Lourenço da Serra
Telefones: 11- 4686-4907
E-mail: comunidade.crasa@gmail.com
Site: www.ctcrasa.com.br
1.1.2 Local do acolhimento
Razão Social: Centro de Reabilitação e Apoio Social Altruísta
CNPJ: 10.355.462/0001-85
Nome Fantasia: CRASA
Endereço: Rua Maria Machado da Silva, 830
CEP: 06890-000
Município: São Lourenço da Serra
Telefones: 11- 4686-4907
E-mail: comunidade.crasa@gmail.com
Site: www.ctcrasa.com.br
1.2 Identificação do responsável legal
Nome: Gilberto Jesus da Costa Lapa
RG: 13.161.465-4
CPF: 029.135.538-26
Endereço: Rua José Álvares Maciel,847 ap. 21
CEP: 05539-080
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Município: São Paulo
Telefones: 11- 99225-2647
E-mail: gilbertolapa3@gmail.com
1.2.1 Identificação do responsável técnico pelo Plano de Trabalho
Nome: Francisca Maria Veloso
RG: 33.118.054-6
CPF: 283847578-95
Endereço: Rua das Samambaias 41
CEP: 06868-600
Município: Itapecerica da Serra
Telefones: 9.94443-8307
E-mail: comunidadeterapeutica2017@gmail.com
1.3 Apresentação da Organização
O Centro de Reabilitação e Apoio Social Altruísta, oferece acolhimento em modelo
residencial pelo período de 6 meses podendo ser prorrogado para mais 3 meses, caso seja
avaliado e identificado necessidade pela equipe multidisciplinar, para adulto masculino de 18 a
59 anos usuários de substancias psicoativas.
Neste espaço, o acolhimento na instituição inicia-se desde o primeiro momento em que a
família e/o dependente químico chegam procurando ajuda. A escuta sensível é o principal
instrumento de acolhimento. Significa, num primeiro momento, acolher todas as queixas e
relatos do usuário e de sua família, pois, em geral, a chegada à comunidade, em especial para o
dependente, é um momento delicado, em que este se depara diante de uma escolha – de dar
início a uma nova etapa de vida.
No acolhimento todos os dados iniciais são fundamentais para o diagnóstico e o
planejamento do tratamento, que irão contribuir para a construção do plano de atendimento
Singular (PAS). Tanto os dados informados para o acolhido, quanto àqueles dados que são
passados pelos familiares ao (à) profissional/equipe que o acolhe são indicadores e define uma
3
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a forma que nortearão o processo individual de cada um.
Então, o acolhimento é de suma relevância e que exige técnica de argumentação e
conscientização, associadas à experiência, que vai direcionar o acolhimento para um processo
de convencimento saudável ao dependente químico.
Por fim, é o momento em que se faz uma abordagem especializada, tendo em vista a
soma de recursos psicossociais dos membros da equipe para um processo de acolhimento ao
acolhido e afirmação das vantagens em aderir ao programa terapêutico. Associando
intervenções dos profissionais da comunidade a fim de somar em argumentos e melhor elucidar
a metodologia do trabalho e as consequências positivas no decorrer do período que permanecer
na instituição.
Entendemos que mais do que ouvir, acolher é ajudar o dependente a reconstruir desde
este primeiro momento (e respeitar) os motivos que ocasionaram o seu adoecimento e as
correlações estabelecidas em sua vida, recebendo com ele também a família e/ou sua história e
rede de convívio social.
As relações sociais positivas e também os desafetos ocasionados sob influência do
período de ativa do uso da substancias química, contribuem na tomada da decisão ao
acolhimento. Em seguida, decidido pelo ingresso ao programa terapêutico, o acolhido é
apresentado à comunidade, às normas, ao funcionamento, à metodologia de trabalho e
instalações, etc., e é dado início à construção do plano de atendimento singular, elaborando seu
prontuário individual, este é construído em equipe. Com isso, as demandas apresentadas desde
o acolhimento inicial vão colaborar para que este PAS seja uma ferramenta eficaz, reunindo
intervenções dos profissionais que forem necessários. Dessa forma, pode haver o envolvimento
de todas as áreas na elaboração do PAS juntamente com o conselheiro, serviço social,
psicologia, monitores e outras que se compreenderem necessárias e se apresentarem
particulares a cada situação.
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Podemos ressaltar que o período de tratamento de 06 meses é indicado para aquele usuário
com comprometimentos graves decorrentes do uso de drogas, e que busca uma forma de lidar
com a compulsão ao uso dessas substâncias, e que deseja abster-se delas. Por esse motivo, a
adesão ao tratamento em CT deverá ser voluntária — é o sujeito que deve escolher essa forma
de acolhimento, e não outra pessoa escolher para ele.
1.4 Mapeamento da rede de serviços utilizada em 2020
Referência na
Nome
Telefone
E-mail
organização
(11) 46673600
capsad.itapecerica@hotmail.com
CAPS-ITAP
Ana
Paulo/diretora
(11) 9745362354
Grupo de NA
Juliano

(11) 4686-2461

CRAS- São
Lourenço serra
UBS-Paiol do Meio

Murilo
Gestor
Magali

(11)95053-4971

Pronto
Atendimento de
São Lourenço da
Serra
INCLUSÃO
SOCIAL

Profissionais de
saúde

(11) 32222858

Almir

(11) 981058847

Ações
desenvolvidas
Acompanhamento
pós alta.
Participação de
acolhidos em
grupos externos
Assessoria para
CADUNICO
Atendimento:
Consultas
Medicas para
exames/vacinas.
URGENCIAS.

Cursos
Extracurriculares
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1.5

Quantidade de vagas ofertadas para o Programa Recomeço
Número de vagas

35

1.6 Total de Acolhimento em 2020 – Programa Recomeço
TIPO DE ALTA
Alta Administrativa
Alta Solicitada
Alta Terapêutica
Evasão

QUANTIDADE
08
09
41
19
77

Total

1.7 Quantidade de Pessoas “Em Acolhimento” em 31/12/2020
Pessoas “Em Acolhimento” 31/12/2020

27

1.8 Público Alvo Atendido
Gênero
Masculino
Feminino
Transgênero
Total

Quantidade
35

35
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2. RECURSOS HUMANOS 2020

Quant.
1
1
1
3
1
1
1
1

Função
Psicólogo
Psicólogo
Ass. Social
Conselheiros
Aux. Adm
Pedagoga
Ed. Físico
Gestor

Carga horária
semanal

Regime de
contratação

40hrs
20hrs
30hrs
40hrs
40 hrs
20 hrs
10hrs
40hrs

CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
MEI
CLT

Forma de
financiamento
Programa Recomeço
Programa Recomeço
Programa Recomeço
Programa Recomeço
Programa Recomeço
Programa Recomeço
Programa Recomeço
Programa Recomeço

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2020
De acordo com os objetivos e métodos estabelecidos em Plano de Trabalho, a OSC
descreverá as atividades que foram desenvolvidas durante o ano de 2020:
ATIVIDADE
Cadastro dos acolhidos no sistema CadÚnico.
OBJETIVO
É feito contato direto com o gestor do CRAS do município, o mesmo se prontifica a enviar
funcionário até a comunidade para cadastrar cada acolhido.
RESULTADO
Proporcionar o acolhido a suprir suas necessidades, e oportunidades em outros benefícios.
Quantidade de Participantes
75 acolhidos
ATIVIDADE
Realizar a orientação para acesso à documentação pessoal.
OBJETIVO
Encaminhar para o POUPATEMPO e outras redes públicas.
RESULTADO
Adquirir e atualizar a documentação, reinserindo o indivíduo novamente na sociedade.
Quantidade de Participantes
7

Comunidade Terapêutica CRASA
Rua Maria Machado da Silva,830 – Floreal Park – São Lourenço da Serra – SP.
Rodovia Regis Bitencourt km 311/5
Fone : 4686.4907 - Email: comunidade.crasa@gmail.com

CNPJ: 10.355.462/0001-85 – inscrição municipal 3834/12
Título de utilidade pública municipal: decreto n° 1.490 de 09/10/15
N° CEVS: 354995313-872-000001-1-6

20 acolhidos
ATIVIDADE
Atribuição de papeis relevantes dentro da organização, coerentes com o PAS e preparo
anterior (Coordenação de reuniões, atividades, oficinas, responsabilidade por setores da
organização).
OBJETIVO
No Plano é construído o critério para tratamento do uso abusivo de substancia psicoativa
tratando o acolhido individualmente a partir do aspecto onde todos os membros da equipe
evoluem cadastro sócio familiar, instrumentos referentes à área de saúde composta por
registro de atendimentos psicológicos, psiquiátrico, bem como instrumentos de avaliação do
acompanhamento realizado por monitores de diferentes setores, onde o acolhido participa
durante o tratamento.
RESULTADO
Construir metas e objetivos a serem alcançados durante e pós tratamento.
Quantidade de Participantes
77 acolhidos
ATIVIDADE
Atividades relacionadas à teoria, modelo e método de Comunidade Terapêutica:
• assembleia comunitária;
OBJETIVO
Participação do acolhido no processo de decisão e melhorias dentro da comunidade.
RESULTADO
Os acolhidos expõem suas vontades e necessidade interna e externa, conforme o decorrer
mensal ambas será suprido.
Quantidade de Participantes
70 acolhidos
ATIVIDADE
Atividades relacionadas à teoria, modelo e método de Comunidade Terapêutica:
• grupos de prevenção à recaída;
OBJETIVO
Construir com o acolhido em fase de ressocialização sua nova realidade, mostrando estratégia
de enfrentamento sobre situações emocionais e sentimentais do cotidiano, com as
ferramentas adquiridas durante o acolhimento.
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RESULTADO
Manter acolhido com habilidades e ferramentas adequadas para permanecer em tratamento.
Quantidade de Participantes
77 acolhidos
ATIVIDADE
Atividades relacionadas à teoria, modelo e método de Comunidade Terapêutica:
• 12 Passos (ou atividade similar).
OBJETIVO
Auxiliar o acolhido a direcionar através de uma ferramenta dentro da Comunidade
Terapêutica, a buscar um programa com princípios espirituais e com tradições e conceitos
que proteja o programa terapêutico e o dependente químico em tratamento.
RESULTADO
Busca freqüente de salas de mutua ajuda, onde o acolhido permanece seguindo o programa
de manutenção permanente.
Quantidade de Participantes
77 acolhidos
ATIVIDADE
Realizar atendimento psicossocial individual e em grupo.
OBJETIVO
Elaborar e avaliar o Projeto Terapêutico e do material de apoio, supervisionar a elaboração
do PAS, realizar reuniões temáticas, realizar atendimento psicológico e social, individual e
grupal, elaboração de relatórios e registro em prontuários, realizar triagem e avaliação social
do acolhido, cadastro inicial e monitoramento nas primeiras 24 horas de acolhimento,
elaborar e atualizar o Plano de Acolhimento Singular (PAS), elaborar relatórios e pareceres
sociais, realizar atendimento social dos acolhidos (individual e em grupo), promover a
reinserção social e familiar, orientar e encaminhar os acolhidos e seus familiares para a rede
de serviços regional (saúde, assistência social, justiça, educação, dentre outros);
RESULTADO
Contribuir para reconstrução da autonomia dos acolhidos e seus familiares, acompanhando e
orientando os familiares e os acolhidos, sobre os direitos sociais e promover a reinserção social e
familiar; encaminhar acolhidos e seus familiares para a rede de serviços regional (saúde, assistência
social, justiça, educação, dentre outros) e para o cadastro dos acolhidos e seus familiares no CRAS
ou CREAS e no CadÚnico.
Quantidade de Participantes
9
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77 acolhidos
ATIVIDADE
Promover o desenvolvimento pessoal com a construção de um projeto de vida.
OBJETIVO
Fazer com que o acolhido participe de tarefas que exigem responsabilidade pessoal. Ex: fazer
o pão, participar da preparação das refeições, manutenção da piscina, organização o dos
jardins. Essa atividade sempre com monitor ou conselheiro que vai fazendo vínculos e
incentivando a planejar sua vida para o futuro.
RESULTADO
Resgate de sua cidadania. Todos passam por um processo de aquisição social, viabilizando
assim sua autonomia e exercício pleno dever da cidadania.
Quantidade de Participantes
77 acolhidos
ATIVIDADE
Promover atividades de conscientização sobre a dependência química e o desenvolvimento
de estratégias para a melhora e manutenção da qualidade de vida.
OBJETIVO
Palestras, reuniões de conscientização, psicoterapia em grupo, celebrando a recuperação.
RESULTADO
O acolhido obter informações sobre a dependência química, se conscientização.
Quantidade de Participantes
75 acolhidos
ATIVIDADE
Oferta de atividades e oficinas que objetivem a promoção da autonomia, organização,
responsabilidade e autocuidado.
OBJETIVO
Atividades de manutenção da casa, da horta, dos animais, suas roupas, orientação constante
sobre higiene pessoal.
RESULTADO
Crescimento pessoal e práticas no cotidiano.
Quantidade de Participantes
77 acolhidos
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ATIVIDADE
Garantir mecanismos de encaminhamento à rede de saúde.
OBJETIVO
Encaminhar conforme a necessidade de cada um para atendimento médico, utilizando a UPA
e UBS da cidade e também o pronto-socorro. E outras redes de saúde fora da cidade como o
CAPS-AD e AME.
RESULTADO
Proporcionar uma vida saudável, e conhecimentos primordiais para saúde.
Quantidade de Participantes
75 acolhidos
ATIVIDADE
Garantir a participação da família e/ou responsável no processo de Acolhimento Social, bem
como nas ações de preparação para a reinserção social.
OBJETIVO
Desde o primeiro dia busca-se contato com a família, é oferecido à família participar de um
grupo de redes sociais, onde mostramos a evolução, atividades, fotos do familiar acolhido.
Reunião mensal no dia de visitas atendimento individual com a éqüite técnica, incentivo a
participar de um grupo de auto-ajuda.
RESULTADO
Estruturar vínculos familiares, onde o acolhido possa permanecer em convívio familiar
permanente.
Quantidade de Participantes
77 acolhidos
ATIVIDADE
Propiciar atividades de autocuidado e sociabilidade, que desenvolvam autonomia,
organização e responsabilidades nas atividades da vida diária e prática.
OBJETIVO
Atividades de manutenção da casa, da horta, dos animais, suas roupas, orientação constante
sobre higiene pessoal.
RESULTADO
Auto confiança em praticar diariamente, mudança de hábitos e culturas.
Quantidade de Participantes
77 acolhidos
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ATIVIDADE
Atividades de espiritualidade, sem discriminação de credo.
OBJETIVO
Proporcionar o individua sobre valores de ética, respeito, valores familiares e amor próprio.
Temos no nosso cronograma o horário da espiritualidade onde é ensinado a Bíblia, e não uma
religião. O acolhido que não quiser participar, o monitor irá acompanhá-lo em outra
atividade.
RESULTADO
Conscientização sua finitude e direitos do próximo.
Quantidade de Participantes
69 acolhidos
ATIVIDADE
Atividades físicas e desportivas que promovam a reabilitação física e o convívio comunitário.
OBJETIVO
Educação física, academia, futebol, artes marciais todos sempre monitorados pelo professor.
RESULTADO
Mudança de hábitos, Hobbes e lazeres, acolhidos começam a praticar atividades não só na
instituição mais na sua vida diária.
Quantidade de Participantes
75 acolhidos
ATIVIDADE
Fornecer atividades internas para inclusão produtiva que promovam a autonomia e o auto
sustento do indivíduo.
OBJETIVO
Nos primeiros 3 meses atividades como cozinha, padaria, jardinagem, manutenção de
piscina. Após isso se busca pequenos serviços externos remunerados onde é incentivado ao
gerenciamento financeiro.
RESULTADO
Viabilizar a autonomia, tendo seu próprio sustento.
Quantidade de Participantes
77 acolhidos
ATIVIDADE
Promover o acesso à rede externa de qualificação e requalificação profissional, com vistas à
12

Comunidade Terapêutica CRASA
Rua Maria Machado da Silva,830 – Floreal Park – São Lourenço da Serra – SP.
Rodovia Regis Bitencourt km 311/5
Fone : 4686.4907 - Email: comunidade.crasa@gmail.com

CNPJ: 10.355.462/0001-85 – inscrição municipal 3834/12
Título de utilidade pública municipal: decreto n° 1.490 de 09/10/15
N° CEVS: 354995313-872-000001-1-6

inclusão produtiva.
OBJETIVO
Encaminhamento para curso profissionalizante de azulegista, pintor e contrução de obras e
cursos on-line de qualificação.
RESULTADO
Aumento em sua renda pessoal.
Quantidade de Participantes
77 acolhidos
ATIVIDADE
Garantir o acesso a grupos externos de mutua ajuda.
OBJETIVO
Após 30 dias, toda sexta-feira participam de grupo de Narcóticos Anônimos. O acesso e
voluntário a todos acolhidos e os grupos acontecem as terças- feiras e sextas – feiras na
região, e aos sábados na região vizinha onde a instituição disponibiliza um carro para estar
levando quem quiser participar.
RESULTADO
O contato e com os grupos de mutua ajuda reforça conhecimento e a importância de
mudanças de hábitos, lugares e pessoas.
Quantidade de Participantes
77 acolhidos

ATIVIDADE
Garantir o acesso a atividades culturais e de lazer externas.
OBJETIVO
Promovemos saídas para shopping, cinema, show e jantares após 30 dias de acolhimento
RESULTADO
Mudança de hábitos e Culturais consigo mesmo e familiares.
Quantidade de Participantes
77 acolhidos
ATIVIDADE
Articular junto a rede de proteção social o atendimento e acompanhamento das famílias.
OBJETIVO
Buscamos contatos qual CRAS/CREAS é mais próximo da residência da família. Entramos
13
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em contato com eles para informar sobre o acolhimento na CT e passamos todas as
informações necessárias para que o CRAS possa acompanhar essa família.
RESULTADO
A família e encaminhada e referenciada, e conhecendo os seus direitos sociais adequados,
facilitando o tratamento
Quantidade de Participantes
77 acolhidos
ATIVIDADE
Promover a educação permanente (capacitação) dos membros da equipe.
OBJETIVO
Cursos oferecidos pela Febract e/ou outros cursos de capacitação SENAI e SEBRAE em
dependência química, aconselhamento e administração.
RESULTADO
Equipe multidisciplinar sempre atualizados.
Quantidade de Participantes
10 profissionais

ATIVIDADE
Acolhimento e a permanência no serviço ocorram de forma voluntária e gratuita.
OBJETIVO
No ato do acolhimento é explicado que a permanência na CT é totalmente voluntária e
gratuita, certos que o acolhido entendeu, é solicitado que assine o Termo de Voluntariedade
e gratuidade do serviço.
RESULTADO
O acolhido segue ciente sobre o programa terapêutico.
Quantidade de Participantes
77 acolhidos
ATIVIDADE
Acolher pessoas mediante avaliação prévia da rede de saúde.
OBJETIVO
Verificar se o candidato foi considerado apto a ser acolhido em comunidade terapêutica.
Este deve estar com uma avaliação da rede de saúde CAPS-AD ou CRATOD, as redes deve
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encaminhar o relatorio do psiquiatra, relatorio da psicologa e serviço social, solicitar vaga
atraves do email, estando com a documentação correta e anexado e guardado em sua
pasta(prontuario interno) do acolhido na CT.
RESULTADO
Acolhimento adequado seguro e eficaz.
Quantidade de Participantes
77 acolhido
ATIVIDADE
Informar os critérios de admissão, permanência e saída, bem como o programa de
Acolhimento Social da entidade, que devem receber a anuência prévia, por escrito, do
acolhido.
OBJETIVO
É feita a explanação das normas de conduta e precisa da anuência do candidato para
admissão a comunidade, este termo segue fixado no mural para acesso do acolhido. Durante
a permanência o candidato precisa evoluir participando do programa terapêutico.
RESULTADO
Proporciona ao acolhido a responsabilidade com seu programa terapêutico.
Quantidade de Participantes
77 acolhidos
ATIVIDADE
Manter atualizados os registros dos acolhidos.
OBJETIVO
Preencher a ficha de evolução do acolhido registrando seus atendimentos suas atividades
internas e externas e assinar caderno ATA de presença nos grupos realizados interno,
manter o PAS atualizado.
RESULTADO
Desempenho e o comprometimento do acolhido com seu tratamento.
Quantidade de Participantes
77 acolhidos
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ATIVIDADE
Participação do acolhido no processo de decisão dentro da comunidade: por exemplo:
Definições, em Assembleia, das Atividades, Normas, Regras de Convivência, etc, dentro da
organização.
OBJETIVO
Reunião matinal realizado semanalmente entre conselheiros e acolhidos, caixa de sugestões
e aberta mensalmete com os acolhidos e a cordenação para analises das sugestões, e a
assembleia mensal com a presença da equipe tecnica e opracional s e os acolhidos, todos
itens apontados como sugestão são analisadas e colocadas em votação, conforme decidido
prescritos em ata e assinados por todos presentes.
RESULTADO
Os acolhidos expõem suas vontades e necessidade interna e externa, conforme o decorrer
mensal ambas será suprido.
Quantidade de Participantes
70 acolhidos.
ATIVIDADE
Elaboração do Plano de Acolhimento Singular-PAS.
OBJETIVO
Nossas ações são construídas em conjunto com o acolhido e equipe técnica da comunidade
terapêutica sendo atualizado periodicamente, podendo por iniciativa da instituição ou a
pedido do acolhido ser revisado, estando o documento sempre a sua disposição para consulta.
Reunindo as seguintes informações: Dados pessoais do acolhido, dados familiar e contatos
com detalhes quanto ao vínculo. Histórico do acompanhamento incluindo eventuais
internações, acolhimento social e outras formas de tratamento de saúde. Indicação de
profissional de referência da equipe do serviço para o acolhido. Quais as substancias
psicoativas que fez uso. Atividades que o acolhido executam dentro do serviço, bem como
as saídas para atividades externa de reinserção social e comunitária. Detalhes sobre
acompanhamento médico já feito, equipamento que se faz tratamento, exames prévios
realizados. Período de acolhimento social e possível intercorrências. Evolução do
acolhimento social, seus resultados e o planejamento de saída de serviços.
RESULTADO
Construir metas e objetivos a serem alcançados durante e pós tratamento.
Quantidade de Participantes
74 acolhidos
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ATIVIDADE
Preenchimento dos instrumentos de monitoramento
OBJETIVO
Os Formulários de cadastro de Beneficiários são preenchidos com os conselheiros, na
admissão dos acolhidos com a presença dos acolhidos . Formulários de Avaliação da
entrada são impressos e preenchidos com a Psicóloga e o acolhido presente e logo depois
lançados no monitoramento. Relatório mensal de atividades psicossociais são preenchidos
conforme a evolução do acolhido no programa, sempre lançados no monitoramento pela
assistente social. Formulário de saída e impresso e preenchido pelo proprio acolhido
acompanhado da psicólogo, após preenchimeto e lançado no monitoramento.
RESULTADO
Proporcionar um acompanhamento qualificado de cada acolhido.
Quantidade de Participantes
77 acolhidos
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4. RESULTADOS ATINGIDOS
4.1 Período de aditamento - Janeiro de 2020 a março de 2020.
Variável
Taxa de ocupação
Média de permanência (dias)
Taxa de acolhidos encaminhados para cursos de qualificação
Taxa de acolhidos atendidos em outros serviços da rede regional
(saúde, assistência social, justiça, educação, dentre outros)
Taxa de acolhidos que participaram de atividades de convívio social
fora da unidade de atendimento (atividades culturais, esportivas, de
lazer, religiosas, grupos de ajuda, etc.)
Taxa de desligamentos qualificados
Taxa de acompanhamento por 12 meses pós saída
Taxa de acolhidos referenciados no CRAS ou CREAS da região
Taxa de acolhidos cadastrados no CadÚnico
Taxa de famílias referenciadas em serviços específicos (CRAS,
CREAS, Recomeço família)

Valor
Estabelecido
80%
90
50%

Valor
Realizado
91,5%
75
100,0%

80%

100,0%

60%

82,1%

50%
50%
70%
70%

66,7%
14,5%
98,8%
72,6%
100,0%

30%

4.2 Período de aditamento - abril de 2020 a março de 2021
18

Comunidade Terapêutica CRASA
Rua Maria Machado da Silva,830 – Floreal Park – São Lourenço da Serra – SP.
Rodovia Regis Bitencourt km 311/5
Fone : 4686.4907 - Email: comunidade.crasa@gmail.com

CNPJ: 10.355.462/0001-85 – inscrição municipal 3834/12
Título de utilidade pública municipal: decreto n° 1.490 de 09/10/15
N° CEVS: 354995313-872-000001-1-6

Variável
Taxa de ocupação
Taxa de alta solicitada ou evasão inferior a 50%, para
permanência de até 90 dias.
90% dos acolhidos inseridos nos serviços da rede pública
regional (saúde, assistência social, justiça, educação, dentre
outros).
15% das atividades ofertadas pelas organizações executoras
deverão ser de convívio social fora da unidade de atendimento
(atividades culturais, esportivas ou de lazer).
50% de desligamentos qualificados por conclusão das metas
estabelecidas no Plano de Acolhimento Singular (PAS) ou para
continuidade da Reinserção Social em outro equipamento, com
referência e contra referência.
20% dos acolhidos com desligamentos solicitados (alta
solicitada), acompanhados por período de 06 meses após a
saída do serviço.
80% dos acolhidos com desligamentos qualificados (alta
terapêutica), acompanhados por período de 06 meses após a
saída do serviço.
70% dos acolhidos cadastrados no CadÚnico.
90% dos acolhidos referenciados no CRAS ou CREAS da
região.
30% das famílias referenciadas em serviços específicos (CRAS,
CREAS).

Valor
Esperado
>=80%

Valor
Realizado
48,3%

<=50%

100,0%

>=90%

93,9%

>=15%

82,5%

>=50%

62,0%

>=20%

88,2%

>=80%
>=70%

93,7%
99,1%

>=90%

89,5%

>=30%

82,5%
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5. TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Valor
47.054,64
46.848,77
47.250,00
52.500,00
52.500,00
52.374,97
52.380,01
52.500,00
52.331,46
52.500,00
52.500,00
52.377,21
613.117,06

Total

São Lourenço da Serra, 19 de Janeiro de 2021

_________________________________________
ASSINATURA DO TÉCNICO
RESPONSÁVEL PELO PLANO DE TRABALHO

_________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA OSC
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