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ANEXO VIII

a Cruz de Jaguarãoe Legião dicipal de Jaguarão
Parceria entre Prefeitura Mun

DADOS CADASTRAIS

CNPJ:

91..571.34910001-39
Órgão/EPtidade ProPone nte

Legião da Cruz de Jaguarão

ENDEREÇO:

Rua General Osório, 818

E.ADDD/FONE
(s3) 3261-188s

CEP

96300-000
UF

RS
CIDADE

Jaguarão
Praça de Pagamento

Jaguarão
Agência

023s

Banco

Banrisul
Conta Corrente

06.0059.491-0

CPF

348.592.090-87VELDOoN ME

Marcos de Oliveira Timm

Cargo/Função
Presidente

Dezembrol2022Abrill2022
DO PROJETO

na modalidpara
plexida

aos recursos comunitários'

com o objetivo de prestar atendimento à criança e ao adorescente na medida protetiva de acolhimento institucional' a Prefeitura

Municipar de Jaguarão, .,r.u", da secretaria o. o"r.nuoruimento sociar e Habitação. Firma Termo de colaboração com a Entidade

Legião da cruz, proporcionando através ao 1., i""prrrag., vat.ntr. oã iim. piúma o acorhimento e atendimento aos mesmos'

realizando ainda um traOatfro com a rede de apoio socioassistencial'

JUSTTFT.ATT,A DA pRoposrA: o Acorhimento rnstitucionar e uma das medidas protetivas previstas no art 101 do Estatuto da

criança e do Adoresc"nt. - ECA, para garantir o direito a proteção às crianças e adorescentes afastado do convívio familiar por

situações que vioram e ameaçam seus direitos fundamentais. A medida d.u. p.urrr-r" pera excepcionalidade e deve priorizar a

convivência e reintegração da criança e adorescente no seio da família de origem e/ou extensa e na ausência de uma destas ser

inserida numa família substituta. É importante considerar que, apenas "- .urã, onde a situação de risco e desproteção afetam a

integridade do desenvolvir.n,o da ciiança e do adorescente e que se deve realizar o afastamento da família' Essa decisão deve

ainda considerar a prioridade no investimento da reorganização dos raços familiares intervindo no sentido de requalificar os vínculos

I ;.'ffi."; u"n-; ."r;rrrr, Ja autonomia das famírias, através de uma rede de atendimento'

odafastadosadolescenteAS criançasmentodiatenona rorclpprobjetivotem porSEEste rt 1_01),ço onal ECA,OBJETODO institucentome cola hENTIFICAçAOID :etiv da rote em didmeio d pciorio ponal, cessoexcee p ao em vestuá riráter te porá zelame ca em liar ntação,malioNVIVI fa o,co a du e educaçãedd básidessi aus necASdedn imentoateeuc da dooo-lhesntira dnga

oduta pelaexecserada e,dmCo quAlta plexdecialo Espedaitucional Proteçãinstdn imentom atei-seconstituetoPo roj
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daativi desAsndos onvoe lvi Serviço.rof issionaisdemaisaos ptécnicorteeoorao suporieau da ntaçãisca osican da, q aostéc qualifi mentoaequipe psicossocialanta companhea oriedi rios, çaosicosdosda bácuiao5mentondiatemdiza AS compreende adolescee ntes,rearemsea z0 VI criançasde nte)eatende imentomA detat.ciasociassistenrededaatravésmo ntervençõescobemlhidos,aco e intencionamentoderio funhoo rarotetivaidamedmfaconvlvlodoafastadas

RECURSOS HUMANOS

CARGO NS 
. 

PERFIL ATRIBUIÇÕES JÁ TRABALHA

NA

lNSTlrulÇÃo

JORNADA DE

TRABALHO
PROF

Coordenadora 01 Atua com Planejamento e

execução dos Programas de

interação social. Realiza o

planejamento e execução de

ações, de acordo com a

demanda da SDSH e a

tipificação da NHOB RH,

cronograma de atividades'

AcomPanha e avalia os

resultados das ações

executadas. Orienta e organiza

as pessoas envolvidas na casa,

articulação com a rede de

serviços, articulação com o

sistema de garantia de

direltos.

Sim 40hs semanais
Nível SuPerior e

experiência em função

congênere, amPlo

conhecimento na área da

rede de Proteção à

infância e juventude, de

políticas Públicas e da

rede de serviços da

cidade e região.

Profissiona I Proativo,
organizado, Perfil de

liderança, confiabilidade,
dinâmico, ágil, Pratico nas

ações, afinidade com

crianças.

Acompanhamento do trabalho Sim

na casa, PreParação da Para o

desligamento, mediação,

elaboração, encaminhamento
para as autoridades relatórios,

organização das informações

das crianças.

Cuidados básicos com a Sim

alimentação, higiene e

proteção, organização do

ambiente, auxilio a crianças

para lidar com sua história de

vida, acomPanhamento nos

serviços de saúde, escola e

outros, aPoio na PreParação
para o desligamento'

30hs semanais

Equipe
Técnica

01 Formação Nível suPerior,

experiência no

atendimento a crianças,

adolescentes e famílias

em situação de risco'

40hs semanais

Monitores 23 Formação de nível medio,

experiência em

atendimento a crianças e

adolescentes

Sim 40hs semanais
Auxiliar
Administrativo

02 tnsino médio ou suPerior'

Profissional organizado,

responsável, ilinâmico,

metÓdico, Prárico com lroa

escrita.

Dar suporte administrativo nas

áreas de administração tanto da

SDSH quanto da Legião da cruz,

recursos humanos, financeiro e

de Desenvolvimento Social E Hab itação através de visitas de monitoramento
o Projeto sera acom pa n hado e avalia do pela Secreta ria

Assistência Soci al CMAS pelo
mensal, al em de ser fisca I izad o p e lo Conselho M u nicipal de

e .análise. d relatório de ativi da des

de D ireitos das Crianças e dos Adolescentes co MDICA.
Conselho

\§!

e

MuniciPal

\
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logÍstica. Esses profissionais

tratam dos processos

burocráticos das parcerias nas

mais diversas áreas, auxiliando as

famÍlias referenciadas ao crâs,

creas e projeto case

Cozinheira 01 Ensino medio, profissional
responsável, organizado,
criativo e cuidildoso com at

lrigiene

Preparar alimentos sob

supervisão da coordenadora, de

modo que assegure a

qualidade, higiene, sabor,

aroma e apresentação da

refeição a ser servida.

Inspecionar a higienização de

equipamentos e utensÍlios.

Auxiliar na requisição do

material necessário para a

preparação dos alimentos.

lndicador Físico Duração
Meta Etapa

Fase
Especificação

Unidade Quant Início Término

20 1,.L er crianças e adolescentes
encaminhadas pela Vara da lnfância

Acolh UN 20 Abril/2022 Dezembro/2022

1.2 anter equipe técnica, oferecendo
cuidado e proteção integral às crianças e
adolescentes, através de atendimento

psicossocial individualizado.

M UN 03 Abril /2022 Dezembro/2022

1.3 r recursos humanos, conforme
preconiza a NOB RH (pagamento da folha

de funcionários e encargos).

Mante UN 28 Abril /2022 Dezembro/2022

1".4 para levar as crianças
e adolescentes, para consultas, audiências

e visita a familiares em outro município

Recursos para diárias UN Abril /2022 Dezembro/2022

1.5 Reparos na casa de acolhimento
lnstitucional, material de expediente e

permanente, aquisição de combustível e
pagamento de serviços contábeis

UN Abril /2022 Dezembro/2022

$-



1.6 Atendimento às necessidades físicas e

básicas, tais como: alimentação diária,
medlcamentos e fraldas, PPCI e outros

UN Abril /2022 Dezembro/2022

Natureza da Despesa

Código Especificação Mensal Anual

Pagamento da folha de funcionários contratados e

prestadores de serviços, conforme requisitos da NOB

RH e prestadores de serviço.
Calculo de remuneração mensal: Salário, FGTS, INSS,

PlS, férias e 13s salário
R$3.000,00 repassados pelo convênio com o
município de Herval.

Rs 74.000,00 R5 666.000,00

Manutenção das fraldas das crianças.
Medicamentos quando devidamente prescritos aos

acolhidos no Lar de Passagem.

Despesas médicas emergenciais devidamente
comprovadas,
Ressarcimento de despesas com locomoção e diárias
da equipe de trabalho do Lar de Passagem, somente
em atividade oficial.iustificada por escrito.
Valor da diária até 8h de viagem: RS 46,73
Valor da diária de 8h a 16h de viagem: RS 96,43
Aquisição de material de expediente e material
permanente.

Renovação dos extintores

R$1.000,00 repassado por convênio com o município
de Herval.

Rs 2.000,00 Rs 18.ooo,oo

Reparos hidráulicos, elétricos e estruturais do prédio
do Lar de Passagem. Manutenção de pequenos
reparos em geral do prédio,

RS1.000,00 repassado por convênio com o município
de Herval.

Rs 2.000,00 Rs 18.000,00

Pagamento de serviços contábeis. Rs 1.625,00 Rs 14.625,00

Alimentação diária, café da manhã, almoço, cafe da

tarde, jantar e ceia. Alimentação para festas e eventos
como aniversários e datas comemorativas para as

crianças e adolescentes.

R51.000,00 repassados pelo convênÍo com o
município de Herval.

Rs 7.000,00 R5 63.000,00
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Rs 2oo,oo Rs 1.8oo,oo

Aquisição de combustível para deslocamentos

admin istrativos.

Rs781,42s,00Rs86.82s,00TOTAL:

Meta Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

R580.825,00 Rs8o.82s,0o R580.825,00

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Rs80.82s,00 RS8o.82s,oo Rs80.82s,00 Rs80.825,00 Rs80.825,oo RS8o.82s,oo

CONCEDENTE

nte

lei, que inexiste qualquer débito

rdos no orçamento do MunicíPio
idade SOefeitos ab adrodecla ra nsfi ed o para penas

au de p roponente, paNa representante legaq
eddncia recue oflrsos dosu ntm tra nsferêapeça

Jaguarão, 27 de abril de 2022

ou situação de inadimPlência, que

na forma deste Plano de Trabalho.

Jaguarão, 27 de

ermesanaSra. Renata Ricordi T

Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação Prefeito Municipal de Jaguarão
Sr. Rogério Lemos Cruz

2022.
Beeata RTnE$ânâ




