
 
 

 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI 
    

PLANO DE TRABALHO 2020 

COVID 19 
 

 

  

I – Dados da Prefeitura Municipal  
 

Nome: Prefeitura Municipal de Monte Alto 

CNPJ: 51.816.247/0001-11 

Endereço: Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1390 

Bairro: Centro – Monte Alto/SP      CEP: 15910-000 

Telefone: (16) 3244-3113                    Fax (16) 3244 3113 

e-mail: prefeito@montealto.sp.gov.br 

 

 

II- Identificação do Prefeito (a) ou Responsável Legal 
 

Nome: João Paulo de Camargo Victorio Rodrigues 

RG: 8.448.326  CPF: 019.880.818-66 

Endereço: Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1390 – Centro 

Cidade: Monte Alto/SP                      CEP: 15910 – 000 

Telefone (16) 3244 – 3113                    Fax: (16) 3244 – 3113 

e-mail: prefeito@montealto.sp.gov.br 

Data do início do mandato: 01/01/2017 

Data do término do mandato: 31/12/2020 

 

 

III- Endereço do CREAS 

Rua: Ananias de Carvalho nº 1184 – Centro 

15.910-000 – Monte Alto / SP 

e-mail: creas@montealto.sp.gov.br 

fone: (16) 3243-3646 / 3242-5015 

       

 

IV- Equipe de trabalhadores do CREAS 

- Marcilene Lemes- Psicóloga 

- Marilucia Schineider – Coordenadora 

- Elizangela Casa Grande – Assistente Social 

- Mariângela Santos de Oliveira – Assistente Social 

- Amauri Gambaroto - Advogado 
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V- Meta a ser atingida 

180 Indivíduos e 20 adolescentes em cumprimento de medidas. 

 

VI- Período de Execução: 

 1 de agosto a 31de dezembro de 2020, 6 (seis) meses ou até quando 

perdurar a pandemia. 

 

VII- Justificativa: 
 

 Considerando o momento de pandemia que afeta o pais e o mundo, 

visando dar continuidade às ações realizadas pelos trabalhadores do 

CREAS que executa os serviços do PAEFI que atendem pessoas em que 

apresentam situações de violação de direitos de idosos, mulheres, crianças 

e adolescentes medidas sócio educativas e Abordagem social de 

população de rua, mediante a portaria 378 que prevê o incremento 

temporário das ações, justificamos o presente plano de trabalho. 

  

VIII- Objetivos: 

 

1- Objetivo Geral 

Dar continuidade as ações em desenvolvimento em decorrência da 

pandemia, através da tecnologia e Kits informativos. 

 

2- Objetivos Específicos  

 

• Dar continuidade aos atendimentos aos usuários remotamente; 

• Oferecer apoio psicossocial através do watzap ou telefone; 

• Implantar salas de vídeo para atividades em grupo;  

• Proceder visitas domiciliares para entrega dos kits informativos em 

sistemas drive thru. 

• Os Kits serão organizados de acordo com a vulnerabilidade 

apresentada pelo usuário, visando suprir o atendimento presencial. 

 

  

IX- Público Alvo 

 

• Crianças e adolescentes vítimas de violência intrafamiliar; 

• Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio 

aberto; 



 

• Mulheres vítimas de violência doméstica/intrafamiliar; 

• Pessoas idosas vítimas de violência doméstica/intrafamiliar; 

• Famílias e indivíduos em situação de rua, usuários de substâncias 

psicoativas e reabilitação para pessoas com deficiências. 

• Pessoas em situação de rua. 

 

 

 

X- Previsão Orçamentária do Bloco da Proteção Social Especial – 

PAEFI- Incremento Temporário para Ações COVID-19 

 

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 

Material de Consumo  25.000,00 

Equipamento 5.000,00 

Total 30.000,00 
 

 

 

XI- Previsão orçamentária do Bloco da Proteção Social Especial – 

Medidas sócio educativas- Incremento Temporário para Ações 

COVID-19 

 

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 

Material de Consumo  6.200,00 

Total 6.200,00 

 

 

XII- Atividades a serem Executadas: 

 

- Inicialmente estabelecer contatos telefônicos para orientar as famílias do 

trabalho a ser realizado no período de pandemia; 

- Organizar sala de vídeos com grupos que tenham acesso a internet, 

levando orientações; 

- Entrega de Kits contendo orientações gerais para execução de  atividades; 

Calendário de atividades, Check list ; arte do  Quebra cabeça, Arte do 

Tabuleiro, caça palavras, palavras cruzadas, Desenho Livre e lista dos 

Sonhos; com distribuição às famílias atendidas de forma drive-thru; 

- Entrega de Kits contendo: Cartilha Orientações corona vírus; cartilha 

Violência sexual contra crianças e adolescentes; Cartilha seu corpo é seu 

maior tesouro- Diga não a violência sexual, Cartilha Violência contra 



 
Mulher; Cartilha Não a Violência Doméstica e Familiar; Cartilha Violência 

de Direitos do Idoso e Cartilha Acidentes Domésticos Contra Idosos. 

 

- Após a entrega das atividades que serão divididas com cronograma de 

atividades, a família fará avaliação conforme ficha avaliativa. 

 

 

 

XIII- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação e o acompanhamento ocorrerá  em um processo contínuo 

durante o período do incremento temporário. 

 Usaremos alguns instrumentais e ações para  avaliação: 

 

• A aceitação do usuário neste modelo de atuação; 

• O resultado alcançado no fortalecimento dos vínculos 

intrafamiliares; 

• Contato com os usuários via Celular; 

• Solicitação Feedback do usuário. 

 

   

 

 

Monte Alto, 13 de agosto de 2020. 

 

 

Sonia Regina Bergamo Lampa 

Diretora da Rede de Proteção Social Especial 

 

 

 

 


