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I. DADOS DA PARCERIA 

OSC:  

Instituto Tocar 

CNPJ:  

04.510.481/0001-36 

Dirigente:  

Rita de Cássia Felicetti de Oliveira - Presidente 

Endereço da Sede:  

SGAN 914 Módulo F casa 01 Sala 03 – Asa Norte – Brasília/DF 

Endereço de Execução:  

SRPN TREHO 1 – Autódromo Internacional Nelson Piquet – Brasília/DF 

Contatos:  

Telefone Presidente: (61) 99106-7007. Coordenador Geral: Elkin Paez Chingal – 99273-

0628. Telefone Sede: (61) 3347-2003; Celular (61) 99966-6792 

E mail:  

institutotocar@gmail.com 

Objeto da parceria:  

Este instrumento tem por objeto o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 

Públicas e de Emergências, cuja finalidade será promover apoio e proteção à população em 

situação de rua atingida pelas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2020, 

com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, conforme as 

necessidades detectadas e, ainda, assegurar a realização de articulações e a participação 

em ações conjuntas de caráter intersetorial para a minimização dos danos ocasionados e o 

provimento das necessidades verificadas, conforme orientações expressas nas notas 

técnicas 11/2020-SUBSAS e 12 (37774019) (38107373), respectivamente e no Plano de 

Trabalho (37774894). 

● Assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança, observando 

as especificidades de gênero, grupos étnicos, ciclos de vida, deficiências, dentre outras 

situações específicas;  
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● Manter alojamentos provisórios para população atendida;  

● Identificar perdas e danos ocorridos e cadastrar a população atingida;  

● Articular a rede de políticas públicas e as redes sociais de apoio para prover as 

necessidades identificadas; e  

● Promover a inserção na rede socioassistencial. 

Meta Quantitativa:  

200 Acolhidos 24 horas 7 dias por semana. 30 dias de funcionamento. 

N° Processo: 

SEI Nº 00431-00004214/2020-91 

Vigência:  

 

90 dias a partir da data de assinatura ou enquanto durar a situação de emergência da 

pandemia (COVID-19). 

Valor Repassado pela Administração Pública no Período: 

R$ 798.279,23 

 

II. INTRODUÇÃO 

No presente relatório parcial de execução correspondente ao período de 7 de abril a 7 de 

maio de 2020 manifestamos com satisfação a capacidade que o Instituto Tocar teve para 

implementar o Projeto antes do tempo previsto. Uma proposta inédita e de referência em 

quanto refletir como deve ser o funcionamento de um Alojamento Provisório, no meio de 

uma crise emergencial de saúde, que nos exige a prática do isolamento social, a utilização 

de máscaras e atender a realidade e complexidade que a população de rua exige.  

Igualmente o agradecimento a SEDES e demais órgãos do GDF que acompanharam e nos 

acompanham como a Casa Civil GDF, Policia Militar e Civil, Secretaria de Saúde, Secretaria 

da Cultura, Bombeiros, Defesa Civil e demais instituições que se oportunizaram em fazer 

acontecer e dar certo a cada dia. 

Foram muitos os desafios a serem superados, partindo dos prazos limitados para o 

cumprimento de todas as metas. Exemplo de isso foi não contar com tempo para o 

treinamento, pela situação emergencial do contrato, e ter conseguido com a equipe 

selecionada dar prioridade pelo serviço e atenção com respeito a todos, o trato humano e 
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de igualdade. Nesse tratamento e diálogo se foram implementando regras para o convívio 

e procedimentos, como parte do processo de adequação para o primeiro mês. 

Outro aspecto que foi bastante positivo e ajudou na dinâmica do Alojamento, se deveu a 

campanha Tocar Solidário lançada pelo Instituto Tocar para arrecadação de doações, 

especialmente de roupas.  

Também contamos com o apoio de voluntários do Instituto Tocar e de outros locais, como 

será mencionado no presente relatório, na implementação de oficinas e atividades para os 

alojados. Vale ressaltar as oficinas terapêuticas, oficinas do Coletivo Voz e Rua, atividades 

da Secretaria da Cultura e de grupos espirituais que favoreceram o intercâmbio entre 

outras. 

No primeiro mês de atendimento foram atingidas todas as metas correspondentes a 

primeira fase do cronograma projeto, fase de planejamento e instalação da capacidade de 

atendimento e deu-se começo a segunda fase correspondente a fase de execução. 

O primeiro e principal resultado foi a finalização da fase de planejamento e instalação da 

capacidade de atendimento antes do prazo previsto no Plano de Trabalho, com dois dias de 

antecedência.  

A experiência da estrutura e ambiente de alojamento, em formato de acampamento e de 

containers no autódromo, próximo ao Centro de Brasília, tem favorecido um espaço de 

transição da rua ao acolhimento. Assim como um espaço para desintoxicação e suporte nas 

crises de abstinência por drogas. O espaço aberto favorece o encontro, o distanciamento 

social, mas também o respeito pela individualidade, permitindo a cada um identificar suas 

necessidades e se aproximar a equipe psicossocial e educadores na reconstrução do seu 

projeto de vida. 

A maior dificuldade encontrada teve referência à alimentação. Muitas vezes a comida 

chegou estragada, cardápios muito repetitivos, fria, etc. Todos esses aspectos foram 

informados a SEDES, porém ainda persistem, com uma leve melhora, porém infelizmente a 

empresa que estava fazendo um melhor serviço saiu, não deu continuidade ao contrato 

com a SEDES, deixando de proporcionar a qualidade dos alimentos. 

Entre os principais resultados temos. 

● Instalar acolhimento provisório em caráter emergencial com capacidade de atender 

200 pessoas por dia. 

✔ No dia 9 de abril, com 2 dias de antecedência, foi concluída toda a 

infraestrutura necessária para o atendimento, composta pelos alojamentos, 

banheiros, refeitório, área de entretenimento com TV, tendas, instalações 

elétricas, hidráulicas e de aterramento das estruturas e todo cercamento do 
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complexo. Em anexo as fotos dos 50 alojamentos, infraestrutura hidráulica, 

muros, tendas e demais instalações. 

✔ No período compreendido de 7 de abril a 7 de maio de 2020 foram atendidos 

um total de 294 pessoas e houve um fluxo de saída de 124 pessoas, dos quais 

14 foram reintegrados, após solicitação e avaliação da equipe, mantendo-se 

sempre a meta de atendimentos de 184 pessoas. Os encaminhamentos dos 

beneficiários são feitos pela Central de Vagas, porém em várias 

oportunidades tem chegado demanda direta solicitando ingresso. Neste 

caso tem sido verificada com a Central de Vagas essa disponibilidade, 

cumprindo sempre a meta, até substituir aqueles que saem do programa. 

● Manter alojamentos provisórios com funcionamento por 24 horas, garantindo 

condições satisfatórias de habitabilidade, salubridade e privacidade. 

✔ Como informado, a equipe de trabalho foi contratada a partir do dia 5 de 

abril e recebeu os primeiros alojados a partir do dia 7 de abril, sendo 

ininterrupto o serviço em todo este tempo por 24 horas. 

 

● Ofertar locais higienização, com locais para banho, excreção e lavagem de roupas 

com a oferta de kits pessoais de higiene e com medidas de limpeza constante e 

protocolos estruturados para mitigar a contaminação por SARS-CoV-2. 

✔ A SEDES repassou no começo do projeto as orientações frente ao COVID19, 

e desta forma foi construído um plano de ação frente ao mesmo, que está 

sendo seguido (plano em anexo), assim como estrutura adequada para 

limpeza, banheiros e higiene. 

 

● Garantir materiais de consumo para o desenvolvimento do serviço, tais como: 

artigos de higiene, cobertores, roupas, além de estrutura para guarda de pertences 

e de documentos. 

✔ Estão sendo proporcionados os artigos de higiene, roupas e armário para 

guarda de pertences e documentos com os recursos do projeto para todos 

os alojados. 

✔ O Instituto Tocar criou a campanha Tocar Solidário, permitindo arrecadar 

doações de roupas que não foram contempladas no Plano de Trabalho.  

✔ Foram entregues aproximadamente 3000 peças de roupa para todos os 294 

alojados presentes e desligados. Foram organizados Kit de roupa para as 

entregues por pessoa, e menor com 7 peças e o completo com 12 peças, 

possui chinelo, tênis, meias, camiseta, calça, bermuda, camisa social (critério 

de entrega do kit depende do número depende da disponibilidade que 
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tenhamos das doações recebidas e da situação de cada um e de não ter 

algumas numerações, especialmente grande dificuldade com calçados). 

 

● Realização de oficinas terapêuticas de Yoga Integrativa, Frevoterapia, Musicoterapia 

e Meditação, do dia 6 de abril a 3 de maio, todos os dias, inclusive sábados e 

domingos, de 10 às 12 horas na tenda da Televisão ou na tenda próxima ao 

Refeitório para proporcionar uma ocupação saudável com trabalho físico, 

respiratório, artístico, emocional e mental. 

 

● Construir e executar protocolo para gestão de doações, considerando ações para 

mitigar a permanência do vírus nos objetos. 

✔ Foram realizadas propagandas divulgadoras e da campanha Tocar Solidário 

promovida pelo Instituto Tocar e da SEDES do Projeto Alojamento Provisório 

no Autódromo Nelson Piquet, temos recebido várias doações de ONG’S 

apoiadores como Helen Keller, Associação Familiar Lions International, FEB: 

Federação Espírita de Brasília, Clube UP, Cruz vermelha, entre outras 

entidades que tem apoiado. 

✔ As doações recebidas, são documentadas para o controle de entradas, essas 

doações são diárias, mas no mês de abril até o dia de 10 de maio essas 

doações ajudaram a manter-nos por esse período de 07/04 a 07/05. Todas 

as entradas de doações começaram a ser documentadas a partir do dia 

09/04/2020. 

 

● Realizar articulações com equipes de saúde para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

garantir o atendimento da população atendida, com estratégias para identificar 

adoecimento por COVID-19 e para o atendimento de pessoas com dependência de 

álcool e outras drogas. 

✔ Foi elaborado nosso Plano de Ação COVID19 por requerimento e seguindo 

orientações dadas pela SEDES, essas orientações estão fundamentadas em 

documento da Secretaria de Saúde. Esse Plano está sendo executado na 

atualidade e enviado para SEDES. 

✔ Foi criado um grupo de articulação com a Secretaria de Saúde, junto a equipe 

do Consultório da Rua, CAPS, que atendem as demandas dos acolhidos. 

Desta forma eles programaram testagem do COVID19, aproximadamente 

300 testes, o dia 27 de abril de 2020 o qual deu negativo em todos, sendo 

testados acolhidos, equipe de colaboradores, equipe SEDES, voluntários e 

pessoas e prestadores de serviço que tem contato com nosso serviço. 

 

● Garantir a proteção da imagem das pessoas atendidas, mitigando situações que 

impliquem em revitimização e seguindo os princípios éticos para os trabalhadores 

da assistência social, estabelecidos pela Resolução Nº 269/2006 do Conselho 

Nacional de Assistência Social. 
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● Controlar acesso dos usuários ao local, com procedimentos para mitigar situações 

de violência, entrada com armas e drogas, garantindo a segurança dos usuários, 

profissionais e patrimonial, realizando articulação com as forças de segurança 

quando necessário. 

 

● O Instituto Tocar visa pelo atendimento humanizado e respeito pelas condições de 

dignidade e garantia de direitos e seguimentos dos princípios éticos da Resolução 

Nº 269/2006 e orientações da SEDES na implementando de padrões, rotinas e 

protocolos específicos do Alojamento. 

✔ Foram repassados os princípios éticos que orientam a intervenção dos 

profissionais da área de assistência social. 

● Construir regras comunitárias de gestão e convivência, atividades e organização da 

vida cotidiana, estabelecendo rotinas internas e mediando conflitos se necessários. 

✔ O procedimento de construção de regras aconteceu a partir do primeiro dia 

de atendimento. Para cada acolhido foi repassado as regras básicas e 

fundamentais de convivência e reforçadas a cada dia. Os primeiros 20 dias 

foram de ajuste e assimilação, até para superar a situação de crise de 

abstinência da maioria deles e processo gradual de desintoxicação. 

✔ Foi construída a jornada pedagógica de atividades, (em anexo), com horários 

definidos para acordar e deitar, horários de atividades e horários livres, para 

assembleias e reuniões, rotinas e horários para alimentação, lavar roupas, 

entrada e saída. 

● Garantir a presença de equipe multiprofissional, com psicólogos, assistentes sociais 

e educadores/orientadores sociais com os seguintes papéis: acolhida das famílias e 

indivíduos; escuta qualificada; cadastro e levantamento de necessidades; 

orientações sociofamiliares e encaminhamentos de acordo com a demanda 

levantada; articulação com a rede de políticas públicas e rede socioassistencial de 

apoio para prover as necessidades detectadas; inserção na rede socioassistencial e 

o acesso a benefícios eventuais; promoção de acesso à documentação; articulação 

com a rede de serviços de identificação da Polícia Civil e outras políticas, visando a 

garantia e defesa do direito; mobilizações que proporcionem o exercício da 

cidadania; gestão do convívio e de organização da vida cotidiana; contribuição na 

construção da gestão de convivência dos acolhidos; estímulo à participação dos 

acolhidos em atividades úteis dentro do abrigo, respeitando as condições físicas e 

psíquicas de cada um (manutenção dos espaços); registro e atualização de dados 

pessoais e de atendimento em prontuário ou prontuário eletrônico disponibilizado 

pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. 
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✔ O Instituto Tocar deu cumprimento as orientações dadas no edital, referente 

a contratação da equipe de trabalho, responsável por todas as anteriores 

ações.  

a. 2 Coordenadores 

b. 4 psicólogos e 4 assistentes sociais. 

c. 20 educadores sociais. 

d. 6 auxiliares administrativos. 

✔ Foram organizadas jornadas de trabalho e plantões que permitam contar 

com atendimento psicossocial todos os dias e setor administrativo e 

educadores 24 horas. 

✔ O setor administrativo realiza o primeiro registro e acompanhamento do 

prontuário eletrônico disponibilizado pelo SIDS. 

✔ A maior dificuldade apresentada se deu por conta que a coordenação ficou 

sobrecarregada devido à realidade de funcionamento ininterrupto do 

serviço. Por tal motivos apresentamos readequações no Plano de Trabalho 

que permitam um maior acompanhamento deste setor e evitar a sobrecarga 

da equipe e incumprimento de prazos. Contemplamos para essa 

readequação: 

a. 1 Coordenador Geral 

b. 1 Coordenador Administrativo 

c. 1 Supervisor Psicossocial 

d. 4 Coordenadores de Plantão 

e. 4 psicólogos e 4 assistentes sociais. 

f. 20 educadores sociais. 

g. 6 auxiliares administrativos. 

 

● Promover a gradativa desmobilização de ações emergenciais, na medida em que 

forem superados os motivos que levaram à decretação da situação de estado de 

calamidade pública, seguindo as diretrizes da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social. 

✔ Uma das finalidades do trabalho da equipe psicossocial é de inserir todos os 
acolhidos nos serviços sócio assistenciais disponíveis no contexto de 
calamidade pública, procedimento que estamos realizando desde o começo 
das atividades.  

✔ Já conseguimos e retorno à casa em outros Estados de 10 pessoas. 
✔ Duas pessoas conseguiram sua casa pelo programa de moradia. 
✔ Foram encaminhadas 16 pessoas para a comunidade terapêutica “Missão 

Vida” e 1 pessoa para a comunidade terapêutica “Instituto Crescer” de 
interesse manifesto pelos próprios acolhidos. Na primeira situação, as 16 
pessoas, quando da visita da instituição “Missão Vida” ao alojamento e a 
segunda situação interesse solicitado pelo acolhido durante um 
atendimento no psicossocial. Ambas foram realizadas de forma voluntária e 
com todo suporte de deslocamento. 
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✔ Está sendo trabalhada a construção do projeto de vida, construindo banco 
de talentos de todos os acolhidos e para o mês de maio estão programadas 
oficinas de preparação para ingresso ao mercado de trabalho.  

III. DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO 

A. PÚBLICO ATENDIDO: [Lista de Usuários Inseridos e Desligados].  

 

Lista de usuários inseridos no sistema no período de 07/04/20 a 07/05/20. 

Nome CPF/RG 
Data de 

Acolhimento 

Rubens Faleiro de Siqueira 319.600.731-68 07/04/2020 

José Barbosa dos Santos 29280770225 07/04/2020 

José Wilson Ribeiro dos Santos 443.226.401-25 07/04/2020 

Silvio Romeiro Santos Rodrigues 170.222.718-95 07/04/2020 

José Alberto de Oliveira    07/04/2020 

Kleiton Silva Prado 354.781908-37 07/04/2020 

Paulo Almeida Oliveira  567.671.298-87 07/04/2020 

Raimundo Olimpio da Silva 14379643115 07/04/2020 

Orlei dos Santos  20819820300 07/04/2020 

José da Cruz Evaristo da Silva  933.234.761-15 07/04/2020 

Manoel matos da Silva 339.213.345-00 07/04/2020 

Kerginaldo  Bezerra 146.619.004-30 07/04/2020 

Adailton Maia Santos  35873078572 07/04/2020 

Antonio de Jesus 18608272504 07/04/2020 

Bentilho Jorge da Silva 57364494715 07/04/2020 

Edvaldo Luis dos Santos 26520559504 07/04/2020 

Fabio Marcelo Rodrigues Valença 82041440910 07/04/2020 

Heglen de Oliveira 02427099155 07/04/2020 

João Marçal Nascimento 64299465415 07/04/2020 

João Roberto da Silva   07/04/2020 

José Fernandes de Oliveira Filho 29139210197 07/04/2020 

Marcos Vinicius Barbosa dos 
Santos 3532603128 

07/04/2020 

Oscar Jose da Silva 54390109120 07/04/2020 

Paulo Almeida de Oliveira 56767129887 07/04/2020 

Paulo Sergio Paixão  01904950140 07/04/2020 

Ricardo Jose Benedito dos Reis 15007557889 07/04/2020 

Ruberval Bento de Almeida 890.707.395-34 08/04/2020 

Luiz Pereira de Melo 045.381.714-92 08/04/2020 

Edvaldo Lopes da Silva 010.606.934-96 08/04/2020 

José Moisés da Silva 593.929.674-20 08/04/2020 

Clayton de Brito Souza 017.085.771-90 08/04/2020 
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Flavio Domingos de Oliveira 
está aguardando refularização, não 

sabe o nº 
08/04/2020 

Francisco Figueredo de Sousa  874.136.554-20 08/04/2020 

Rogério do Nascimento Pereira 858.672.365-79 08/04/2020 

Edvaldo Alves de Lima 035.527.405-11 08/04/2020 

Lucas Teófilo Dias Romeiro rg: 0336573019 RJ 08/04/2020 

Antônio Josenildo Pereira dos 
Santos 611.449.911-53 

08/04/2020 

Marcio Cabral da Silva 860.191.981-20 08/04/2020 

Rafael dos Santos Pereira  840.146.102-25 08/04/2020 

Francisco de Assis da Silva 
Fernandes 800.116359-83 

08/04/2020 

José Augusto Peixoto Fernandes 1220113417 08/04/2020 

Valdemar José da Cruz não costa 08/04/2020 

Joaquim Ribeiro Martins 516.729.011-20 08/04/2020 

Emanuel Antonio  de Sá Rondon 4556694140 08/04/2020 

Josicleudo Silva de Albuquerque 627.078.633-94 08/04/2020 

Antonio Pereira dos santos Perdeu Identidade e não soube dizer.  08/04/2020 

Alexandre Henrique da Silva 83365850104 08/04/2020 

Francisco Marcos de Lucena 02755048409 08/04/2020 

Haroldo Moreira Dias 45580731604 08/04/2020 

João Mauricio dos Santos   08/04/2020 

Jucinelio dos Santos Santana 2585824560 08/04/2020 

Lucas Mariano 49405387880 08/04/2020 

Luiz Carlos Batista dos Santos 47763523115 08/04/2020 

Luiz Pereira de Melo 4538171492 08/04/2020 

Manoel de Jesus Sousa Lima 8838947856 08/04/2020 

Moisés Borges dos Santos  6885784460 08/04/2020 

Raimundo Batista Venicio Vieira 53866177100 08/04/2020 

Tito de Castro Lima 70410623334 08/04/2020 

Valdi Saturino de Barros 436.268.314-34 08/04/2020 

Weslei Mendes de Souza 0733093116 08/04/2020 

Cristiano Leandro 10979973678 08/04/2020  

João Batista Cardoso de Amorim 956.883.821-04 09/04/2020 

Valdiram Oliveira Ivann Silva 363.674.433-04 09/04/2020 

Marcelo De Jesus Ribeiro 785.878.161-87 09/04/2020 

David Dias Ferraz 002.355.958-61 09/04/2020 

Ednilson dos Santos de Jesus 396.524.675-53 09/04/2020 

Alessandro Tarso de Lima 788.043.961-72 09/04/2020 

José Tadeu de Almeida Cardoso 323.118.772-91 09/04/2020 

Joais Ferreira Dias Freire 066.103.091-16 09/04/2020 

Josélio Soares da Silva 86381440163 09/04/2020 

Rogério Pedro dos Santos 32192772840 09/04/2020 
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Adriano de Souza dos Santos 088.226.139-88 09/04/2020 

Francisco De Assis da Silva de 
Melo 47181770144 

09/04/2020 

Peter  dos Reis Santos 090.498.647-08 09/04/2020 

Edmilson Bezerra dos Santos 
Pereira 710.315.701-44 

09/04/2020 

Aldo Batista Rodrigues 932.465.601-53 09/04/2020 

Claudio da Silva 102.626.188-00 09/04/2020 

Josenaldo José da Silva 022.727.164-58 09/04/2020 

Arnaldo Marques da Penha 471.324.349-34 09/04/2020 

Erivan Ferreira Nunes .005.589.223-09 09/04/2020 

Valdeir Lizardo de Freitas 108.119.178-35 09/04/2020 

Adriano de Souza dos Santos 08822613988 09/04/2020 

Everaldo Norberto da Rocha 3919348133 09/04/2020 

Feliciani Lopez de Souza Junior 3405499127 09/04/2020 

Francisco Alves Vasconcelos 91281199400 09/04/2020 

Jaime da Silva Costa   09/04/2020 

Paulo Ricardo de Barros  48822310187 09/04/2020 

Sinval Ferreira dos Santos 39464184817 09/04/2020 

Walmir Vieira da Silva 48817619191 09/04/2020 

Adão Carlos Rosa de Moura 4756933610 09/04/2020  

José Liberato Santos 397.060.445-15 10/04/2020 

Izaias de Oliveira Bento 553.111.641-15 10/04/2020 

Ailton Marques da Silva 020.564.624-78 10/04/2020 

Ailton Bezerra Barbosa  708.075.991-90 10/04/2020 

Izaias Campos da Silva  82121850104 10/04/2020 

Valmiro de Oliveira Gomes 074.766.836-17 10/04/2020 

Joel dos Santos  Chagas 543.832.855-20 10/04/2020 

Joilson Nunes da Silva 688.548.461-04 10/04/2020 

Paulo Henrique Nunes da Silva 417.554.148-97 10/04/2020 

Adailton de Carvalho Lima 65648013353 10/04/2020 

André Luiz Ferreira de Souza 72065320125 10/04/2020 

Antonio Pereira dos Santos   10/04/2020 

Claudio Araujo Lima 45523452149 10/04/2020 

Emerson Roque de Salles 32481155807 10/04/2020 

Fabio Farias de Oliveira  1001743105 10/04/2020 

Francisco de Assis Silva 48822086104 10/04/2020 

Hamilton Rodrigues Soares 99372894168 10/04/2020 

José Carlos da Silva 70960966129 10/04/2020 

Juveci Alencar da Silva 4912368598 10/04/2020 

Luiz Gutemberg da Rocha 37961276149 10/04/2020 

Nivaldo Gomes da Silva 81571844104 10/04/2020 

Paulo Henrique da Silva 73444391153 10/04/2020 
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Paulo Henrique Ferreira 3734300193 10/04/2020 

Romilson de Oliveira  2072481171 10/04/2020 

Sergio Augusto Gomes dos Reis  4085146122 10/04/2020 

Wesley Euriles Silveira 8041723667 10/04/2020 

Helio Pereira magalhães 806.917.301-72 11/04/2020 

Ronaldo Mendes 597.879.961-04 11/04/2020 

Wanderson de Matos 71522376119 11/04/2020 

Francisco das Chagas Oliveira 
Soares 61864571330 

11/04/2020 

Adriano de Souza santos 849.722.706-91 11/04/2020 

Werler dias mendes 700.050.921-08 11/04/2020 

Antonio dos Santos Sousa 3740118504 11/04/2020 

Thiago Pereira Silva 73972894104 11/04/2020 

Manoel Cândido Maciel 77030850491 11/04/2020 

Levy Antônio de Lima Soares 5390604458 11/04/2020 

Damião Melquiades de Lima 33330693851 11/04/2020 

Rodson da Silva Cabral 018.808.711-73 11/04/2020 

Adalberto Nascimento de Sousa 60290064104 11/04/2020 

Antonio Marcos Alves 12729431608 11/04/2020 

Daniel da Silva da Cruz 47067030854 11/04/2020 

Idesio de Oliveira Almeida 58426795153 11/04/2020 

Isaac da Silva Pereira   11/04/2020 

Jose Carlos dos Santos   11/04/2020 

Jose Cristovao Carvalho de Sousa 519001141 11/04/2020 

Jose Edimar Conceicao Santos 45927529291 11/04/2020 

Jose Edimar Conceicao Santos 45927529291 11/04/2020 

Lucinaldo de Medeiros Silva 61932566449 11/04/2020 

Marcelo Andrade Novais 71566910153 11/04/2020 

Marcelo Borges da Costa 70184165156 11/04/2020 

Márcio Tony Gonçalves 861397622 11/04/2020 

Marcos Antônio Mendes 13863711220 11/04/2020 

Pablo da Silva Gonçalves 70658444123 11/04/2020 

Paulo Sergio Braz 4505442144 11/04/2020 

Rafael de Jesus Rabelo 70733225276 11/04/2020 

Raimundo Xavier 83909273149 11/04/2020 

Rodson da Silva Cabral  1880871173 11/04/2020 

Romario Dias Santos 5201910130 11/04/2020 

Tallys Silva de Sousa 6388840396 11/04/2020 

Wender dos Santos  97735019149 11/04/2020 

Marlon Werberth Leite Aragão 048.685.143-50 12/04/2020 

Joelson Gomes da Silva 016.710.634-14 12/04/2020 

Alécio Alves  171.726.948-64 12/04/2020 

Evandisio Evangilista 1012440702 12/04/2020 
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Jeferson da Cruz 2154744575 12/04/2020 

Joelson Gomes da Silva 01671063414 12/04/2020 

Pedro Henrique Silva Martins 4637643155 12/04/2020 

Sergio Soares da Silva 3825694151 12/04/2020 

Rafael de Jesus Rabelo 707.332.252-76 12/04/2020 

Francisco Leandro de Lima 438.072.178-78 13/04/2020 

Wilson José dos Santos 005.485.141-60 13/04/2020 

Joan Paulo Nascimento Morais 050.365.111-74 13/04/2020 

Josué Ribeiro da Silva 221.154.041-49 13/04/2020 

Valmicio Franca dos Santos 007.292.231-16 13/04/2020 

Gerson Olegário dos Santos  904.538.597-04 13/04/2020 

Vicente aguiar Matos    13/04/2020 

Wanderson Pereira do 
Nascimento Xavier 007.135.431-08 

13/04/2020 

Robert Alves Lobianco 73741663115 13/04/2020 

 Darlan Sabino Ramos  017.501.171-00 13/04/2020 

Thiago Pereira Nunes 70333354150 13/04/2020 

Luciano Silva Machado 834.727.541-68 13/04/2020 

Lucas de Souza Brito  Não tem 13/04/2020 

Fabiano de Souza Santos 819.974.423-53 13/04/2020 

Wilson José dos Santos 005.485.141-60 13/04/2020 

Alex Sandro de Jesus Santos 027.610.077-86 13/04/2020 

Valmicio França dos Santos 007.292.231-16 13/04/2020 

Carlos Marcos de Oliveira 333216717 13/04/2020 

Marcelo Neto da Silva 6307733195 13/04/2020 

Marcos Vinicius Almeida Nunes 70476069122 13/04/2020 

Paulo Guilherme dos Santos 4539838989 13/04/2020 

Paulo Sergio Viana Uchoa 40421376368 13/04/2020 

Phelipe Marlon Lima Marques  85792185514 13/04/2020 

Edmo Rocha Guimarães não consta 14/04/2020 

Fernando Soares da Silva 109.551.957-30 14/04/2020 

Antonio Marcos Pereira 593.403.125-20 14/04/2020 

josé Roma Rodrigues 53846753149 14/04/2020 

 Paulo Sergio Firmino  36383227858 14/04/2020 

André Ribeiro da Silva nunca tirou o CPF  RG: 3.499.509 14/04/2020 

Cledson Barbosa da Costa  1314194127 14/04/2020 

Francisco de Assis Bezerra 016.224.694.37 14/04/2020 

Nivaldo Barboza da Silva 522.475.034-20 14/04/2020 

Afonso Donizete Matias de Lima 10956644686 14/04/2020 

Almir Cristiano Barbosa da Silva 72646403100 14/04/2020 

André Ribeiro da Silva    14/04/2020 

Cledson Barbosa da Costa 1314194127 14/04/2020 
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Cleride Batista da Costa 56950527691 14/04/2020 

Francisco das Chagas Milhome de 
A 

  14/04/2020 

Francisco Jose Silva de Lucena   14/04/2020 

Isaac Martins da Costa  5217649550 14/04/2020 

Paulo Cesar Pessos Lopes 72664487191 14/04/2020 

Paulo Sergio Firmino 36383227858 14/04/2020 

Sergio dos Santos Ferreira 65819616120 14/04/2020 

Sirlei Firmino da Silva   14/04/2020 

Waldemar Lemos de Souza   14/04/2020 

José Robério da Silva 302.201.302-72 15/04/2020 

André Teixeira Macedo  291.991.838-97 15/04/2020 

Alex Sandro Soares  Não Tem - Angra RJ 15/04/2020 

Cleberton Soltel de Morais 050.781.111-90 15/04/2020 

Cleberton Soltel de Morais  050.781.111-90 15/04/2020 

Agnaldo Pereira dos Santos 535.294.641-04 15/04/2020 

Chrystian Paulo de Souza 
Mendonça 

2570914169 15/04/2020 

Edno Silva Santos 65837614591 15/04/2020 

Joao Pereira da Silva 66117771991 15/04/2020 

Josuel Fernandes Pacheco 
Amorim 5836870322 

15/04/2020 

Marcos Venicio Rodrigues Silva 51478315334 15/04/2020 

Cleber Evangelista Neves 892.805.631-49 16/04/2020 

Cleymison Carlos Lopes Soares 013.589.593-66 16/04/2020 

Fabio Farias de Oliveira 010.017.431-05 16/04/2020 

Juarez Guimarães De Melo 964.118.304-44 16/04/2020 

Valdivino Pereira da Silva Farias 22445803187 16/04/2020 

José Edimar da Conceição Santos 459.275.292-91 16/04/2020 

Wilson Teixeira dos Santos não tem documentação (perdeu) 16/04/2020 

Marcelo Diniz da Silva 81451750110 16/04/2020 

Ricardo Rodrigues Lopes   16/04/2020 

Celso Balbino dos Santos  11557978840 16/04/2020  

Robson Ribeiro Sant Anna 003.169.847-60 17/04/2020 

Almir Cristiano barbosa da Silva 726.446.031-00 18/04/2020 

Antonio Claudio Rodrigues 92642241149 18/04/2020 

Laecio Gonçalves Froes 70969820194 18/04/2020 

Marcio Jose Giacomin 8794205701 18/04/2020 

Gerson Felix dos Santos  não lembra 19/04/2020 

Marcelo Andrade Novais 71566910153 19/04/2020 

Nivaldo Gomes Da Silva 815.718.441-04 19/04/2020 

Jeferson da Cruz 021.547.445-75 19/04/2020 

Geová Soares Dias 24445444120 19/04/2020 
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Gilson Luiz Spiwakoski 970.773.640-20 20/04/2020 

Adeilson Claudio Bogia Santos 000.375.561-42 20/04/2020 

Denis Gomes 382.343.248-61 20/04/2020 

Marcus Alves Ferreira  010.070.821-86 20/04/2020 

Genesis Moreno Correira de  2895360146 20/04/2020 

Gênesis Moreno Corrêa de 
Oliveira 028.953.601-46 

20/04/2020 

Alberto Sebastião Cardoso 44455550100 20/04/2020 

Sidnei Martins de Oliveira 9874728876 20/04/2020 

Adão Carlos Rosa de Moura 047.569.336-10 21/04/2020 

Luciano da Conceição 612.502.951-49 21/04/2020 

Franciso José Silva Lucena 012.828.051-42 21/04/2020 

Romario Dias dos Santos 052.019.101-30 21/04/2020 

Carlos Limas de Souza 23024559833 21/04/2020 

Adilson Domiciano de Souza 863.343.791-00 22/04/2020 

Reinaldo Rocha Vargas 054.514.836-71 22/04/2020 

Renato Junio dos Santos 915.957.461-53 22/04/2020 

Benedito Sidiney Gonçalves 052.884.001-05 22/04/2020 

Cleiton dos Santos Silva 037.675.281-50 22/04/2020 

Tallys Silva de Sousa 063.888.403-96 22/04/2020 

Iranildo Abadio Maia  Nao tem CPF  22/04/2020 

Cleiton dos Santos Silva 037.675.281-50 22/04/2020 

Alexander Gripp 4108484762 22/04/2020 

Caio Henrique do Santos Garcia 70087106159 22/04/2020 

Ermindo Gomes dos Santos 27485714104 22/04/2020 

Gileno Souza Santos 02245925564 22/04/2020 

Gilsemar Cerqueira Rocha 01356002196 22/04/2020 

Íago Ribeiro da Silva 70303824123 22/04/2020 

Raul Santos Oliveira  70937966568 22/04/2020 

Will-Max Almeida Pinheiro 70820674109 22/04/2020 

Reinaldo Coelho Sobrinho 036.237.371-00 23/04/2020 

Antonio Carlos Guedes 1529563100 23/04/2020 

Gérson Félix dos Santos   23/04/2020 

Marcos Vinícius Barbosa dos 
Santos 035.326.031-28 

24/04/2020 

Luan Passos de Souza 711.605.231-34 24/04/2020 

Celso Balbino dos Santos 115.579.788-40 24/04/2020 

Josias Djando Barbosa De Barros 351.209.401-53 24/04/2020 

Carlos Eduardo Lima Alves 009.730.782-35 24/04/2020 

Wanderson da Silva 4380937631 24/04/2020 

Antonio Reginaldo Pereira da Silva 690.427.301-10 24/04/2020 

Leonardo Oliveira Moraes 610.218.423-89 24/04/2020 

Allan Cardek Pereira   24/04/2020 
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Leonardo de Oliveira Moraes  61021842389 24/04/2020 

Cleibe Alves 007.251.231-84 25/04/2020 

Henrique Santana Lopes 025.559.781-94 25/04/2020 

Itamar Marinho Nunes 416.094.092-72 25/04/2020 

Cassio Barbosa Coelho Duarte 040.505.053-47 25/04/2020 

Thiago Alves de Lima 015.788.381-77 25/04/2020 

Janio Barbosa De Araujo 4894337401 25/04/2020 

Antonio Carlos Cabral 047.861.947/27 25/04/2020 

João Alves da Costa Neto 545.961.493-72 25/04/2020 

Osmar Junior Santos Olivira 11583595600 25/04/2020 

Maxwell Pereira Monteiro 99801264187 27/04/2020 

Carlos Lima de Souza 23024559833 28/04/2020 

Antonio Claudio Rodrigues  92642241149 28/04/2020 

Alexandre Henrique de Souza 83365850104 28/04/2020 

Jose Carlos Dos Santos Não tem ( Maceio -AL) 28/04/2020 

Marcelo Borges da costa  701.841.651-56 28/04/2020 

Délcio Ferreira da Silva 179.298141-49 28/04/2020 

Anderson Ferreira Pires 86906410172 28/04/2020 

Manoel de Jesus Souza Lima não informado 29/04/2020 

Pedro Henrique Silva Martins 4637643155 30/04/2020 

Carlos Andre Dos Reis 585.109.236-04 30/04/2020 

Sadac da Silva Santos 70175440212 30/04/2020 

Fabio Monteiro de Souza 70177950161 01/05/2020 

Antônio Areias Carneiro 1087691788 01/05/2020 

Valdir dos Santos Silva 3983073 02/05/2020 

Audimar Souza De Matos RG: 2676673 ( Wanderley na Bahia )  02/05/2020 

José Francisco da Silva 62869078404 02/05/2020 

Valdir Gonçalves Manso 540.107.561-87 02/05/2020 

Wanderson da Silva Marques 711.982.931-95 02/05/2020 

Francelino Ferreira Alves  81229887172 02/05/2020 

Milano Pinto de Figueiredo 71548912115 02/05/2020 

Carlos David Narvaez Gomez  AV 719240  04/05/2020 

Helio Almeida Batista  46619585 04/05/2020 

Oscar José da Silva Não tem  06/05/2020 

Roque José dos Santos 410.120.895-68 06/05/2020 

Paulo Henrique da Cruz 028.828.571-95 06/05/2020 

Adenilson Teixeira Oliveira 3560240 06/05/2020 

José Cristóvão Carvalho 005.190.011-41 06/05/2020 

Márcio Antônio Santarém 
Cavalcante  

60345004191 06/05/2020 

Ernani de Souza Lino 013.178.927-2 07/05/2020 

 

Lista de usuários desligados no sistema no período de 07/04/20 a 07/05/20. 
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Nome CPF/RG 
Data de 

Acolhimento 
Status 

Data de 
Desligamento 

Paulo Almeida Oliveira  567.671.298-87 07/04/2020 DESLIGADO 3/5/2020 

Adailton Maia Santos  35873078572 07/04/2020 DESLIGADO 14/04/2020 

Antonio de Jesus 18608272504 07/04/2020 DESLIGADO 13/04/2020 

Bentilho Jorge da Silva 57364494715 07/04/2020 DESLIGADO 09/04/2020 

Edvaldo Luis dos Santos 26520559504 07/04/2020 DESLIGADO 21/04/2020 

Fabio Marcelo Rodrigues 
Valença 

82041440910 07/04/2020 DESLIGADO 24/04/2020 

Heglen de Oliveira 02427099155 07/04/2020 DESLIGADO 14/04/2020 

João Marçal Nascimento 64299465415 07/04/2020 DESLIGADO 11/04/2020 

João Roberto da Silva   07/04/2020 DESLIGADO 15/04/2020 

José Fernandes de Oliveira 
Filho 

29139210197 07/04/2020 DESLIGADO 20/02/2020 

Marcos Vinicius Barbosa 
dos Santos 3532603128 

07/04/2020 DESLIGADO 22/04/2020 

Oscar Jose da Silva 54390109120 07/04/2020 DESLIGADO 19/04/2020 

Paulo Almeida de Oliveira 56767129887 07/04/2020 DESLIGADO 03/05/2020 

Paulo Sergio Paixão  01904950140 07/04/2020 DESLIGADO 09/04/2020 

Ricardo Jose Benedito dos 
Reis 

15007557889 07/04/2020 DESLIGADO 15/04/2020 

Luiz Pereira de Melo 045.381.714-92 08/04/2020 DESLIGADO 7/5/2020 

Alexandre Henrique da 
Silva 

83365850104 08/04/2020 DESLIGADO 23/04/2020 

Francisco Marcos de 
Lucena 

02755048409 08/04/2020 DESLIGADO 21/04/2020 

Haroldo Moreira Dias 45580731604 08/04/2020 DESLIGADO 18/04/2020 

João Mauricio dos Santos   08/04/2020 DESLIGADO 11/04/2020 

Jucinelio dos Santos 
Santana 

2585824560 08/04/2020 DESLIGADO 23/04/2020 

Lucas Mariano 49405387880 08/04/2020 DESLIGADO 10/04/2020 

Luiz Carlos Batista dos 
Santos 

47763523115 08/04/2020 DESLIGADO 16/04/2020 

Luiz Pereira de Melo 4538171492 08/04/2020 DESLIGADO 07/05/2020 

Manoel de Jesus Sousa 
Lima 

8838947856 08/04/2020 DESLIGADO 22/04/2020 

Moisés Borges dos Santos  6885784460 08/04/2020 DESLIGADO 01/05/2020 

Raimundo Batista Venicio 
Vieira 

53866177100 08/04/2020 DESLIGADO 02/05/2020 

Tito de Castro Lima 70410623334 08/04/2020 DESLIGADO 18/04/2020 

Valdi Saturino de Barros 436.268.314-34 08/04/2020 DESLIGADO 05/05/2020 

Weslei Mendes de Souza 0733093116 08/04/2020 DESLIGADO 21/04/2020 

Cristiano Leandro 10979973678 08/04/2020  DESLIGADO 22/04/2020 

Adriano de Souza dos 
Santos 088.226.139-88 

09/04/2020 DESLIGADO 5/5/2020 
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Adriano de Souza dos 
Santos 

08822613988 09/04/2020 DESLIGADO 05/05/2020 

Everaldo Norberto da 
Rocha 

3919348133 09/04/2020 DESLIGADO 21/04/2020 

Feliciani Lopez de Souza 
Junior 

3405499127 09/04/2020 DESLIGADO 19/04/2020 

Francisco Alves 
Vasconcelos 

91281199400 09/04/2020 DESLIGADO 23/04/2020 

Jaime da Silva Costa   09/04/2020 DESLIGADO 15/04/2020 

Paulo Ricardo de Barros  48822310187 09/04/2020 DESLIGADO 13/04/2020 

Sinval Ferreira dos Santos 39464184817 09/04/2020 DESLIGADO 02/05/2020 

Walmir Vieira da Silva 48817619191 09/04/2020 DESLIGADO 14/04/2020 

Adão Carlos Rosa de 
Moura 4756933610 

09/04/2020  DESLIGADO 
19/04/2020 

Adailton de Carvalho Lima 65648013353 10/04/2020 DESLIGADO 02/05/2020 

André Luiz Ferreira de 
Souza 72065320125 

10/04/2020 DESLIGADO 
21/04/2020 

Claudio Araujo Lima 45523452149 10/04/2020 DESLIGADO 21/04/2020 

Emerson Roque de Salles 32481155807 10/04/2020 DESLIGADO 13/04/2020 

Fabio Farias de Oliveira  1001743105 10/04/2020 DESLIGADO 14/04/2020 

Francisco de Assis Silva 48822086104 10/04/2020 DESLIGADO 24/04/2020 

Hamilton Rodrigues 
Soares 99372894168 

10/04/2020 DESLIGADO 
21/04/2020 

José Carlos da Silva 70960966129 10/04/2020 DESLIGADO 25/04/2020 

Juveci Alencar da Silva 4912368598 10/04/2020 DESLIGADO 21/04/2020 

Luiz Gutemberg da Rocha 37961276149 10/04/2020 DESLIGADO 24/04/2020 

Nivaldo Gomes da Silva 81571844104 10/04/2020 DESLIGADO 14/04/2020 

Paulo Henrique da Silva 73444391153 10/04/2020 DESLIGADO 20/04/2020 

Paulo Henrique Ferreira 3734300193 10/04/2020 DESLIGADO 21/04/2020 

Romilson de Oliveira  2072481171 10/04/2020 DESLIGADO 10/04/2020 

Sergio Augusto Gomes 
dos Reis  4085146122 

10/04/2020 DESLIGADO 
27/04/2020 

Wesley Euriles Silveira 8041723667 10/04/2020 DESLIGADO 21/04/2020 

Adalberto Nascimento de 
Sousa 

60290064104 11/04/2020 DESLIGADO 23/04/2020 

Antonio Marcos Alves 12729431608 11/04/2020 DESLIGADO 19/04/2020 

Daniel da Silva da Cruz 47067030854 11/04/2020 DESLIGADO 15/04/2020 

Idesio de Oliveira Almeida 58426795153 11/04/2020 DESLIGADO 16/04/2020 

Isaac da Silva Pereira   11/04/2020 DESLIGADO 21/04/2020 

Jose Carlos dos Santos   11/04/2020 DESLIGADO 24/04/2020 

Jose Cristovao Carvalho de 
Sousa 

519001141 11/04/2020 DESLIGADO 21/04/2020 

Jose Edimar Conceicao 
Santos 

45927529291 11/04/2020 DESLIGADO 14/04/2020 

Jose Edimar Conceicao 
Santos 45927529291 

11/04/2020 DESLIGADO 
14/04/2020 
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Lucinaldo de Medeiros 
Silva 

61932566449 11/04/2020 DESLIGADO 20/04/2020 

Marcelo Andrade Novais 71566910153 11/04/2020 DESLIGADO 16/04/2020 

Marcelo Borges da Costa 70184165156 11/04/2020 DESLIGADO 24/04/2020 

Márcio Tony Gonçalves 861397622 11/04/2020 DESLIGADO 24/04/2020 

Marcos Antônio Mendes 13863711220 11/04/2020 DESLIGADO 21/04/2020 

Pablo da Silva Gonçalves 70658444123 11/04/2020 DESLIGADO 28/04/2020 

Paulo Sergio Braz 4505442144 11/04/2020 DESLIGADO 15/04/2020 

Rafael de Jesus Rabelo 70733225276 11/04/2020 DESLIGADO 05/05/2020 

Raimundo Xavier 83909273149 11/04/2020 DESLIGADO 16/04/2020 

Romario Dias Santos 5201910130 11/04/2020 DESLIGADO 18/04/2020 

Tallys Silva de Sousa 6388840396 11/04/2020 DESLIGADO 19/04/2020 

Wender dos Santos  97735019149 11/04/2020 DESLIGADO 20/04/2020 

Joelson Gomes da Silva 016.710.634-14 12/04/2020 DESLIGADO   

Evandisio Evangilista 1012440702 12/04/2020 DESLIGADO 14/04/2020 

Jeferson da Cruz 2154744575 12/04/2020 DESLIGADO 16/04/2020 

Pedro Henrique Silva 
Martins 4637643155 

12/04/2020 DESLIGADO 
21/04/2020 

Sergio Soares da Silva 3825694151 12/04/2020 DESLIGADO 16/04/2020 

Carlos Marcos de Oliveira 333216717 13/04/2020 DESLIGADO 29/04/2020 

Marcelo Neto da Silva 6307733195 13/04/2020 DESLIGADO 02/05/2020 

Marcos Vinicius Almeida 
Nunes 

70476069122 13/04/2020 DESLIGADO 18/04/2020 

Paulo Guilherme dos 
Santos 

4539838989 13/04/2020 DESLIGADO 24/04/2020 

Paulo Sergio Viana Uchoa 40421376368 13/04/2020 DESLIGADO 27/04/2020 

Phelipe Marlon Lima 
Marques  

85792185514 
13/04/2020 DESLIGADO 21/04/2020 

 Paulo Sergio Firmino  36383227858 14/04/2020 DESLIGADO 5/5/2020 

André Ribeiro da Silva 
nunca tirou o CPF  

RG: 3.499.509 
14/04/2020 DESLIGADO 5/5/2020 

Cledson Barbosa da Costa  1314194127 14/04/2020 DESLIGADO 7/5/2020 

Afonso Donizete Matias 
de Lima 

10956644686 14/04/2020 DESLIGADO 14/04/2020 

Almir Cristiano Barbosa da 
Silva 

72646403100 14/04/2020 DESLIGADO 16/04/2020 

André Ribeiro da Silva    14/04/2020 DESLIGADO 05/05/2020 

Cledson Barbosa da Costa 1314194127 14/04/2020 DESLIGADO 07/05/2020 

Cleride Batista da Costa 56950527691 14/04/2020 DESLIGADO 18/04/2020 

Francisco das Chagas 
Milhome de A 

  14/04/2020 DESLIGADO 15/04/2020 

Francisco Jose Silva de 
Lucena 

  14/04/2020 DESLIGADO 21/04/2020 

Isaac Martins da Costa  5217649550 14/04/2020 DESLIGADO 19/04/2020 

Paulo Cesar Pessos Lopes 72664487191 14/04/2020 DESLIGADO 29/04/2020 
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Paulo Sergio Firmino 36383227858 14/04/2020 DESLIGADO 05/05/2020 

Sergio dos Santos Ferreira 65819616120 14/04/2020 DESLIGADO 23/04/2020 

Sirlei Firmino da Silva   14/04/2020 DESLIGADO 14/04/2020 

Waldemar Lemos de 
Souza 

  14/04/2020 DESLIGADO 24/04/2020 

Agnaldo Pereira dos 
Santos 

535.294.641-04 15/04/2020 DESLIGADO 30/04/2020 

Chrystian Paulo de Souza 
Mendonça 

2570914169 15/04/2020 DESLIGADO 19/04/2020 

Edno Silva Santos 65837614591 15/04/2020 DESLIGADO 17/04/2020 

Joao Pereira da Silva 66117771991 15/04/2020 DESLIGADO 27/04/2020 

Josuel Fernandes Pacheco 
Amorim 5836870322 

15/04/2020 DESLIGADO 
16/04/2020 

Marcos Venicio Rodrigues 
Silva 

51478315334 15/04/2020 DESLIGADO 23/04/2020 

Marcelo Diniz da Silva 81451750110 16/04/2020 DESLIGADO 18/04/2020 

Ricardo Rodrigues Lopes   16/04/2020 DESLIGADO 21/04/2020 

Celso Balbino dos Santos  11557978840 16/04/2020  DESLIGADO 23/04/2020 

Antonio Claudio Rodrigues 92642241149 18/04/2020 DESLIGADO 21/04/2020 

Laecio Gonçalves Froes 70969820194 18/04/2020 DESLIGADO 05/05/2020 

Gerson Felix dos Santos  não lembra 19/04/2020 DESLIGADO 6/5/2020 

Geová Soares Dias 24445444120 19/04/2020 DESLIGADO 21/04/2020 

Alberto Sebastião Cardoso 44455550100 20/04/2020 DESLIGADO 21/04/2020 

Sidnei Martins de Oliveira 9874728876 20/04/2020 DESLIGADO 23/04/2020 

Carlos Limas de Souza 23024559833 21/04/2020 DESLIGADO 27/04/2020 

Caio Henrique do Santos 
Garcia 

70087106159 22/04/2020 DESLIGADO 01/05/2020 

Ermindo Gomes dos 
Santos 

27485714104 22/04/2020 DESLIGADO 03/05/2020 

Gileno Souza Santos 02245925564 22/04/2020 DESLIGADO 27/04/2020 

Gilsemar Cerqueira Rocha 01356002196 22/04/2020 DESLIGADO 27/04/2020 

Íago Ribeiro da Silva 70303824123 22/04/2020 DESLIGADO 29/04/2020 

Raul Santos Oliveira  70937966568 22/04/2020 DESLIGADO 25/04/2020 

Gérson Félix dos Santos   23/04/2020 DESLIGADO 06/05/2020 

Marcos Vinícius Barbosa 
dos Santos 035.326.031-28 

24/04/2020 DESLIGADO 22/4/2020 

Allan Cardek Pereira   24/04/2020 DESLIGADO 30/04/2020 

Anderson Ferreira Pires 86906410172 28/04/2020 DESLIGADO 29/04/2020 

Sadac da Silva Santos 70175440212 30/04/2020 DESLIGADO 05/05/2020 

 

B. AÇÕES DESENVOLVIDAS [Descrição das ações desenvolvidas, com informações 

relativas a datas, locais e horários, e eventuais interrupções, intercorrências ou 

alterações das atividades e quadro quantitativo das atividades desenvolvidas] 
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I. Fase de Planejamento e instalação da capacidade de atendimento (Duração - 4 

dias): 

● Identificação do perfil e necessidade da população vulnerável; 

● Planejamento da instalação dos alojamentos provisórios; 

● Mobilização dos recursos mínimos para instalação para o acolhimento 

emergencial (ambiente físico e recursos materiais); 

● Seleção e contratação dos profissionais; 

● Aquisição de equipamentos de segurança para os profissionais; 

● Planejamento da gestão do trabalho socioassistencial nos acolhimentos 

emergenciais. 

● Estruturação, em articulação com a política de saúde, de procedimentos de 

contenção e isolamento em casos de contaminação  

por COVID-19. 

● Mobilização da equipe de montagem; 

● Montagem da infraestrutura de acomodação das pessoas - alojamentos, 

banheiros, tendas; 

● Montagem e distribuição das instalações elétricas - corredor de acesso, 

tendas, containers de alojamentos, banheiros, refeitório; 

● Montagem e distribuição das instalações hidráulicas - banheiros, lavanderia;  

● Montagem do refeitório - distribuição das mesas e cadeiras; 

● Instalação das cercas de todo o espaço - corredor de acesso, acesso aos 

banheiros, área dos alojamentos, refeitório; 

● Construção de regras de convivência. 

● Realização de 30 Oficinas Terapêuticas com recursos do Instituto Tocar, de 

10 às 12 horas, de segunda a domingo, entre os dias 6 de abril e  3 de maio. 
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QUADRO DE METAS. META 1 INFRAESTRUTURA INSTALADA 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

METAS INDICADORES 
PARÂMETROS/ÍNDICES 

MÍNIMOS DE QUALIDADE 
MEIO DE VERIFICAÇÃO 

 

1. Ofertar 
condições de 
funcionamento 
e atendimento 
qualificado no 
serviço, 
visando a 
minimização de 
danos 

1.1 Assegurar acolhimento 
imediato em condições dignas e de 
segurança, observando as 
especificidades de gênero, grupos 
étnicos, ciclos de vida, deficiências, 
dentre outras situações 
específicas. 

1.1.1 Relação percentual entre a 
quantidade de usuários encaminhados e a 
quantidade de usuários encaminhados 
inseridos no serviço 

100% Relação de usuários inseridos 
e desligados do serviço 

1.2 Manter os alojamentos 
provisórios em condições 
adequadas para a oferta do 
serviço, durante todo o período de 
vigência do termo de colaboração. 

1.2.1 Condições adequadas de segurança, 
habitabilidade e salubridade 

Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais 

Detalhamento da 
infraestrutura disponibilizada 
e apresentação registro 
fotográfico no Relatório Final 
de Execução do Objeto 
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Atividades Realizadas 

✔ Conclusão de toda a infraestrutura no dia 9 de abril, com 2 dias de antecedência, visto que a assinatura do contrato foi no dia 

04/04/2020 e que o crédito financeiro foi feito no dia 07/04/2020, o prazo final para concluir a fase de instalação seria o dia 

11/04/2020.  Foi instalada toda a infraestrutura necessária para atendimento, composta pelos alojamentos, banheiros, refeitório, 

área de entretenimento com TV, tendas, instalações elétricas, hidráulicas e de aterramento das estruturas e todo cercamento 

do complexo. Em anexo as fotos dos 50 alojamentos, infraestrutura hidráulica, muros, tendas e demais instalações. 

✔ Realização do processo de recrutamento, seleção e contratação da equipe de trabalho, conforme plano de trabalho, a partir do 

dia 5 de abril.  

✔ Estabelecimento dos procedimentos de acolhimento e recepção de todos os alojados, de acordo com os procedimentos 

estabelecidos pela SEDES e em coordenação com a Central de Vagas. 

✔ Atingimento a capacidade máxima de atendimento de 200 pessoas em 16 de abril. Solicitação de ajuste nas vagas de 200 para 

184 pessoas, mantendo 16 vagas exclusivas para o isolamento por situações de doenças infeto contagiosas e Covid19. A partir 

do alcance de 200 atendidos e após a aprovação do requerimento de diminuição de vagas sempre foi mantida a meta de 

atendimento por dia. 

✔ Atendimento de um total de 294 pessoas, no período compreendido de 7 de abril a 7 de maio de 2020, com a ocorrência de um 

fluxo constante com a saída de 124 pessoas, das quais 14 foram reintegradas, após solicitação e avaliação da equipe, mantendo 

sempre a meta de atendimentos de 184 pessoas. Os encaminhamentos dos beneficiários são feitos pela Central de Vagas, porém 

em várias oportunidades tem chegado demanda direta solicitando ingresso. Neste caso, verificamos com Central de Vagas essa 

disponibilidade, cumprindo sempre a meta e sempre substituindo àqueles que saem do programa. 

✔ Realização do preenchimento dos acolhidos no SIDS neste primeiro mês, sendo que o público destinado pela SEDES a este 

alojamento foi o masculino. Levantamento do perfil e necessidades socioassistenciais dos acolhidos que permanecem e ou 

daqueles que saíram do programa, conseguindo atender e superar a meta de 200 pessoas. 

✔ Atraso no lançamento de dados no SIDS, cuja meta era de 4 dias após começar o serviço, por falta de condição de infraestrutura 

de internet nessa região, assim como o começo intempestivo e ansiedade dos acolhidos por serem atendidos. A equipe 

psicossocial fez levantamento de quadro das necessidades de todos os atendidos, articulado à Rede de Atendimento 

Socioassistencial, com o devido atendimento e registro das ações realizadas, lançando neste primeiro mês o máximo de 

informações no SIDS e impressão dos prontuários.  
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✔ Adequação de 4 dormitórios com capacidade total para 16 alojados, para atender os casos de isolamento por COVID19 e/ou 

outras doenças infectocontagiosas  

✔ Distribuição de um armário, cama e roupa de cama para cada dormitório com 4 pessoas e separação de um depósito para guardar 

pertences que não cabem dentro dos alojamentos. 

✔ Adequação de espaço e rampas para facilidade de acesso e prioridade de atendimento em todas as ações a pessoas com 

deficiência. Atualmente, está alojado somente um cadeirante, mas já foram atendidos um total de dois. Foi realizada a 

demarcação do piso para cadeirantes. 

✔ Disposição da população mais idosa e com dificuldades de locomoção ou de saúde nos dormitórios mais próximos às saídas dos 

banheiros (dormitórios 42 ao 46). 

✔ Referente à segurança, realização de revista na entrada e na saída dos acolhidos. Solicitação de apoio da Polícia Militar, a qual 

faz acompanhamento 24 horas nos 7 dias na semana e foi acionada em algumas oportunidades por motivo de surto ou briga.  

✔ Solicitação nas readequações do Plano de Trabalho de aumento da equipe de segurança que atualmente está em 3 pessoas por 

plantão para 9 pessoas por plantão. 

✔ Como informado, a equipe de trabalho foi contratada a partir do dia 5 de abril e recebeu os primeiros alojados a partir do dia 7 

de abril, sendo ininterrupto o serviço em todo este tempo todos os dias 24 horas. 

✔ Cada acolhido recebe identificação interna por meio de pulseiras com o número do dormitório para facilitar o acompanhamento 

e cuidado dos pertences que não irão ficar no dormitório. 

✔ Controle administrativo de entrada e saída, de entrega de roupas e doações, controle e acompanhamento de pertences, de 

alimentação, controle de temperatura (registrando somente os que tem febre), entre outros mecanismos de verificação e 

acompanhamento dos acolhidos. 

✔ Garantia de todas as condições de habitabilidade, proporcionando 200 camas, com lençóis, armário, garrafão de agua e 

ventilador para cada um dos 50 dormitórios. 

✔ Desde que chegaram, os alojados receberam as regras básicas do alojamento e durante este primeiro mês foi construída a 

primeira versão do “Pacto de Convivência” (em anexo). Pacto que é reforçado todos os dias e avaliado em assembleia geral a 

cada duas semanas. 

✔ Referente a salubridade, a equipe de limpeza garante a conservação e cuidado de todos os espaços do local, especialmente nos 

banheiros e dormitórios. A limpeza dos dormitórios é feita todos os dias junto com os acolhidos. Esta limpeza permite também 

uma revista, minimizando e inibindo a entrada de drogas ou elementos ilícitos. 
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✔ Recebimento de visita do Núcleo de Vigilância da Secretaria da Saúde e de Diretos Humanos, realizando visita e controle sobre 

nossa abordagem e prevenção frente ao COVID19. 

✔ Todos os equipamentos de segurança foram adquiridos e repassados aos funcionários como máscaras, luvas látex, álcool gel.  

 

● Garantir materiais de consumo para o desenvolvimento do serviço, tais como: artigos de higiene, cobertores, roupas, além de estrutura 

para guarda de pertences e de documentos. 

✔ Estão sendo proporcionados os artigos de higiene, lençóis, roupas e armário para guarda de pertences e documentos com os 

recursos do projeto para todos os alojados. 

✔ O Instituto Tocar criou a campanha Tocar Solidário permitindo arrecadar doação de roupas que não foram contempladas no 

Plano de Trabalho. Foram entregues aproximadamente 3000 peças de roupa para todos os 294 alojados presentes e desligados. 

Foram organizados Kit de roupas para serem entregues por pessoa, contendo de 7 peças a 12 peças, com chinelos, tênis, meias, 

camiseta, calça, bermuda, camisa social. O critério de entrega do kit depende da disponibilidade do número de tamanho do 

acolhido nas doações recebidas e da situação de cada um e de não ter algumas numerações, especialmente grande dificuldade 

com calçados. 

✔ Manutenção de um estoque de roupas, para ir atendendo as recorrentes demandas dos atendidos e para a Loja Social, 

especialmente camisetas e camisas sociais. A Loja Social oportuniza um espaço para que o acolhido escolha 5 peças do seu gosto, 

sendo feito um sorteio para organizar a ordem. 

✔ São entregues para todos os acolhidos kits de escova e pasta de dentes e toalhas. Foram doados barbeadores e desodorantes, 

complementando os itens proporcionados pelo Instituto Tocar, igualmente foram recebidas doações de cobertores, destinando 

uma parte para o Alojamento e outra para SEDES que encaminhou para outras unidades de atendimento. 

 

● Construir e executar protocolo para gestão de doações, considerando ações para mitigar a permanência do vírus nos objetos. 

✔ Todos os itens de doação que chegam são higienizados, especialmente as roupas nas lavadoras. Igualmente a utilização 

permanente de álcool gel e detergente para receber e higienizar as doações.  

✔ Foram realizadas propagandas divulgadoras da campanha Tocar Solidário promovida pelo Instituto Tocar e da SEDES do Projeto 

Alojamento Provisório no Autódromo Nelson Piquet, resultando em várias doações de ONG’S apoiadores como Helen Keller, 
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Associação Familiar Lions International, Federação Espírita de Brasília (FEB), Clube UP, Cruz vermelha, entre outras entidades que 

tem apoiado. 

✔ Foram recebidas doações de várias espécies como: roupas masculinas, calçados masculinos, cintos, cuecas, casacos. 

✔ Itens de higiene pessoal: escovas de dente, creme dental, sabonetes, lâminas de barbear, shampoo, antitranspirante, camisinhas, 

fraldas geriátricas 

✔ Itens de alimentação: cestas básicas, caixas de leite, achocolatado, café, açúcar, biscoitos, frutas, marshmallows, ovos, pães, 

bolos, sucos, etc. 

✔ Itens de roupas de cama e banho: cobertores, lençóis, fronhas, travesseiros e toalhas. 

✔ As doações recebidas, são documentadas para o controle de entradas, essas doações são diárias, mas no mês de abril até o dia 

de 10 de maio essas doações ajudaram a manter-nos por esse período de 07/04 a 07/05. Todas as entradas de doações 

começaram a ser documentadas a partir do dia 05/04/2020. 

● Controlar acesso dos usuários ao local, com procedimentos para mitigar situações de violência, entrada com armas e drogas, garantindo 

a segurança dos usuários, profissionais e patrimonial, realizando articulação com as forças de segurança quando necessário. 

✔ Foram estabelecidos os procedimentos de acesso ao local, indicando o local de sala de espera, de revista e sala da acolhida, uma 

vez se verifique na Central de Vagas a disponibilidade da mesma no Alojamento do Autódromo.  

✔ A revista é realizada pela equipe de segurança sempre que entram e saem, dos objetos e pertences dos mesmos. Não se permite 

a entrada de nenhum objeto cortante. Os objetos como facas e outros são descartados e aqueles que tem alguma utilidade, 

como barbeadores, corta unhas, ferramentas, tesouras são guardados no depósito com o nome e entregues na saída ou quando 

precisarem utilizar e devolver. 

✔ São trabalhadas diversas atividades na perspectiva da pedagogia da presença e no desenvolvimento de atividades ocupacionais, 

escuta ativa, mediação de conflitos, empoderamento e liderança positiva fortalecendo o pacto de convivência. Igualmente o 

trabalho com regras e estabelecimento de limites, como não prometer nada. 

✔ É entregue a todos os que chegam uma pulseira de identificação, por meio da qual se registram todas as informações e 

acompanhamento das entradas e saídas. 

✔ A equipe de segurança por ser reduzida, acompanha setores críticas que precisam da sua presença, como é caso de recepção, 

banheiros e ronda, porém, pelo baixo número de efetivos não se consegue cuidar todos os espaços. 

✔ Se procura ao máximo que todos os locais tenham um profissional de referência, seja que esteja interagindo com os atendidos, 

realizando alguma oficina. Essa presença além de proporcionar atividades para os atendidos, permite inibir situações. 
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✔ Foi solicitado nas readequações do plano de trabalho o aumento de segurança de 3 para 9 por plantão, justamente para atender 

os pontos cegos. 

✔ São realizadas revistas não programadas no local, e em oportunidades em espaços externos. Já foram encontradas algumas facas. 

✔ Apoio da Polícia Militar do DF com uma viatura que fica 24 horas por dia. Igualmente mostraram disponibilidade para fazer uma 

revista geral quando tivermos suspeita de armas ou drogas. 

✔ Referente às intervenções, busca-se sempre a prevenção e mediação de conflitos por meio da equipe psicossocial e em última 

situação a contenção. Foram instaladas câmeras de vídeo pela Secretaria de Segurança Pública. 

✔ No período noturno é feito rodas de conversas pelos educadores para com os moradores, no intuito de conhece-los melhor e 

assim diminuir a abstinência por álcool e/ou drogas. 

 

● Realização de oficinas terapêuticas de Yoga Integrativa, Frevoterapia, Musicoterapia e Meditação, do dia 6 de abril a 3 de maio, todos 

os dias, inclusive sábados e domingos, de 10 às 12 horas na tenda da Televisão ou na tenda próxima ao Refeitório para proporcionar 

uma ocupação saudável com trabalho físico, respiratório, artístico, emocional e mental. 

⮚ Desde o primeiro dia, o Instituto Tocar cuja missão principal é o desenvolvimento do ser humano, proporcionou oficinas que 

não necessitassem de proximidade para a sua realização para preencher o tempo com qualidade e desestressar os acolhidos 

muitos em fase de abstinência de drogas e álcool, criando um ambiente mais saudável e harmonioso. 

⮚ Houve uma participação de até 20 acolhidos por oficina como demonstram as fotos em anexo e procurou-se trabalhar a 

interação e o desenvolvimento de técnicas sutis que proporcionam bem-estar e alegria, diminuindo as dores musculares e 

aumentando a imunidade. 

⮚ Depois de cinco semanas, vários dos acolhidos que participavam das oficinas foram se desligando do Alojamento do Autódromo 

e os que entraram preferiram ficar jogando cartas, jogo de Totó, ou vendo televisão. A frequência caiu para uma média de cinco 

a dez participantes. 

⮚ Alguns participavam na esperança de ficar com os tênis separados das doações para as aulas de Frevoterapia, que seriam 

entregues a eles no final do período de alojamento. Outros queixavam-se de dores ou deficiências físicas para não participar, 

mas muitos que participaram agradeceram ter passado alguma dor corporal ou sentido alegria com a prática terapêutica. 

⮚ As oficinas foram custeadas pelo Instituto Tocar, já que não foram aprovadas nas readequações ao Plano de Ação. 
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⮚ Tais atividades foram substituídas por Oficinas que eles mesmos se ofereceram para transmitir, na ocasião da repactuação das 

regras de convivência. Sendo valorizada a participação dos acolhidos, a equipe psicossocial as organizou e planejou em conjunto 

com eles e acompanhou a sua execução com supervisão de pelo menos uma psicóloga e uma assistente social. 

 

Meios de verificação / Registro Fotográfico 

Notas fiscais que contemplam os seguintes itens que foram instalados:  

TENDA GALPÃO - Cobertura de alumínio modelo duas águas, medindo 70m de comprimento x 20m de largura x 4 metros de altura lateral x 6,60 

metros de altura central, construída através de junções de estruturas de alumínio de diversos formatos da Linha P-300 

TENDA PIRAMIDAL -  10x10 ferro tubular espessura de 3”, na chapa 14,  

LONA DE COBERTURA – Laminado de PVC impermeável, auto-extinguível, black-out solar, tratamentos: anti UV extra durável (alta resistência 

ao calor), anti-chama, anti-mofo, sem costuras mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente reforçada nos pontos de maior desgaste ou 

ruptura da lona. 

DORMITÓRIOS - 50 Containers Marítimos com isolamento térmico medindo 6,06x2,44x2,57m (CxLxAext.),Contendo 01 porta externa com 

fechadura, 2 pontos de iluminação e tomadas, piso laminado e janela pequena. 

CAMA  - 220 camas box solteiro conjugado com colchão d20 05 cm base de eucalipto, revestido de tecido anti-alérgico. Tamanho 1,88m x 88cm 

JOGO DE CAMA - 440 com lençol e fronha de solteiro 2,10mx 1m  algodão fio 24. 

ROUPEIRO – 440 roupeiros de 4 portas de aço com pitão para cadeado, altura 1,96 largura e profundidade 36cm, na cor cinza. 

BANHEIROS – 15 Módulos metálicos tipo container Sanitário, com tratamento térmico, com 04 boxes (contendo 01 vasos sanitário e 01 

lavatórios em cada) com entradas independentes. 

ESTAÇOES DE BANHO - 12 Módulos metálicos tipo container chuveiro, com tratamento térmico, com 04 boxes (contendo 01 chuveiros elétrico 

em cada) com entradas independentes. 2,00 x 2,00 x 2,70m 

MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM HIDRÁULICA - criação de rede de alimentação dos pontos de lavatório, sanitários e chuveiros dos banheiros, 

criação da rede de captação dos pontos de esgoto dos sanitários e águas servidas dos banheiros.   
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LAVANDERIA - Criação dos ramais de alimentação de água e pontos de coleta da água de descarte das máquinas de lavar. Criação da rede de 

coleta das águas servidas provenientes da lavagem para ligação com rede existente. 

MATERIAL PARA MONTAGEM HIDRÁULICA -  Contempla toda a tubulação, conexões, registros, sifão, válvulas, abraçadeiras dentro outros 

materiais hidraulicos para montagem dos sistemas de alimentação de água e esgoto dos BANHEIROS, LAVANDERIA, REFEITÓRIO. 

MÃO DE OBRA ELÉTRICA - Instalação dos pontos de iluminação do corredor de acesso, áreas das tendas, banheiros, dormitórios, lavanderia, 

refeitório, montagem de 4 quadros de distribuição, aterramento das tendas, instalação de refletores, pontos elétricos nos dormitórios, 

banheiros, lavanderia, refeitório. 

MATERIAL ELÉTRICO - Contempla todos os cabos, quadros de distribuição, refletores, luminárias, dentre outros materiais elétricos para 

montagem e distribuição dos pontos elétricos e de iluminação dos BANHEIROS, LAVANDERIA, REFEITÓRIO, DORMITÓRIOS, TENDAS DE APOIO 

E TRIAGEM, CORREDOR DE ACESSO. 
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Instalação e Inauguração 

Antes 

   

Durante Instalação 
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Inauguração 
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Rampas de acesso e delimitação espaços de segurança e de acesso para cadeirantes 

 

   

 Doações de roupa e organização rouparia 
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Reuniões de equipe de trabalho e planejamento 
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Visita Técnica Subsecretaria SEDES e Gestores do Projeto 
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II. Fase de Execução (Duração - 90 dias):  

● Disponibilização de 200 vagas de acolhimento por dia, garantindo condições de segurança, habitabilidade e salubridade; 

● Disponibilização de espaço para alimentação e higienização pessoal e de roupas; 

● Atendimento socioassistencial da população atendida garantindo: acolhida das famílias e indivíduos; escuta qualificada; cadastro e 

levantamento de necessidades; orientações sociofamiliar e encaminhamentos de acordo com a demanda levantada; articulação com a rede 

de políticas públicas e rede socioassistencial de apoio para prover as necessidades detectadas; inserção na rede socioassistencial e o acesso 

a benefícios eventuais; promoção de acesso à documentação; articulação com a rede de serviços socioassistencial e outras políticas, visando 

a garantia e defesa do direito; mobilizações que proporcionem o exercício da cidadania; gestão do convívio e de organização da vida 

cotidiana; contribuição na construção da gestão de convivência dos acolhidos; estímulo à participação dos acolhidos em atividades úteis 

dentro do abrigo, respeitando as condições físicas e psíquicas de cada um (manutenção dos espaços); registro e atualização de dados pessoais 

e de atendimento em prontuário ou prontuário disponibilizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. 

QUADRO DE METAS. META 2 GARANTIA E PROTEÇÃO SOCIAL  

2. Garantir 
Proteção Social à 
Indivíduos e 
Famílias 

2.1 Realizar, de 
imediato, recepção e 
acolhida dos usuários, 
garantindo abertura de 
ficha de identificação 
pessoal e, sempre que 
possível, arquivamento 
de cópia de 
documentos pessoais.  

2.1.1 Relação percentual entre a 
quantidade de usuários acolhidos e a 
quantidade de prontuários 

100% Constar, no Relatório 
Final de Execução do 
Objeto, a relação de 
usuários atendidos e 
Prontuários elaborados; 
Prontuários dos usuários 
atendidos, com o 
histórico de 
atendimentos; ou, 
Registros de 
atendimento no SIDS, se 
houver utilização de 
prontuário eletrônico 

2.2 Realizar 
atendimento técnico 

2.2.1 Relação percentual entre a 
quantidade de usuários para os quais foi 

100% Prontuários arquivados 
em local seguro, com 
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especializado, 
identificando perdas e 
danos ocorridos, bem 
como demandas 
socioassistenciais 

prestado atendimento técnico e a 
quantidade de usuários acolhidos 

registros de 
agendamentos para 
atendimento e 
atendimentos realizados. 

2.3 Realizar orientação 
e, sempre que possível, 
encaminhamento para 
a rede de políticas 
públicas e sociais, bem 
como de apoio. 

2.3.1 Relação percentual entre a 
quantidade de usuários acolhidos e a 
quantidade de 
atendimentos/encaminhamento s 
realizados 

100% Prontuários arquivados 
em local seguro, com 
registros de 
agendamentos para 
atendimento, 
atendimentos e 
encaminhamentos 
realizados 

 

Atividades Realizadas 

● Garantir a proteção da imagem das pessoas atendidas, mitigando situações que impliquem em revitimização e seguindo os Princípios 

éticos para os trabalhadores da assistência social, estabelecidos pela Resolução Nº 269/2006 do Conselho Nacional de Assistência Social. 

✔ O Instituto Tocar visa pelo atendimento humanizado e respeito pelas condições de dignidade e garantia de direitos e seguimentos 

dos princípios éticos da Resolução Nº 269/2006 e orientações da SEDES na implementando de padrões, rotinas e protocolos 

específicos do Alojamento. 

Foram repassados os princípios éticos que orientam a intervenção dos profissionais da área de assistência social: 

a) Defesa intransigente dos direitos socioassistenciais; 

b) Compromisso em ofertar serviços, programas, projetos e benefícios de qualidade que garantam a oportunidade de convívio 

para o fortalecimento de laços familiares e sociais;  

c) Promoção aos usuários do acesso à informação, garantindo conhecer o nome e a credencial de quem os atende; 
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d) Proteção à privacidade dos usuários, observado o sigilo profissional, preservando sua privacidade e opção e resgatando sua 

história de vida; 

e) Compromisso em garantir atenção profissional direcionada para construção de projetos pessoais e sociais para autonomia e 

sustentabilidade; 

f) Reconhecimento do direito dos usuários a ter acesso a benefícios e renda e a programas de oportunidades para inserção 

profissional e social; 

g) Incentivo aos usuários para que estes exerçam seu direito de participar de fóruns, conselhos, movimentos sociais e 

cooperativas populares de produção; 

h) Garantia do acesso da população a política de assistência social sem discriminação de qualquer natureza (gênero, raça/etnia, 

credo, orientação sexual, classe social, ou outras), resguardados os critérios de elegibilidade dos diferentes programas, projetos, 

serviços e benefícios; 

i) Devolução das informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, no sentido de que estes possam usá-las para o 

fortalecimento de seus interesses; 

j) Contribuição para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os usuários, no sentido de agilizar e 

melhorar os serviços prestados. 

✔ Conseguimos o reintegro para o lar de 10 acolhidos. 

✔ Foi destinado um container para o atendimento psicossocial resguardando as informações e privacidade dos acolhidos. 

✔ No período de 08 de abril a 25 de maio, a polícia Civil do Distrito Federal esteve no alojamento provisório, no autódromo de 

Brasília, realizando durante 12 dias não consecutivos o atendimento da população em situação de vulnerabilidade para confecção 

de carteiras de identidades. Nesse período, foram realizados 386 atendimentos, sendo 96 de primeira via e 290 segunda via. 

Notou-se que alguns acolhidos não tinham certidão de nascimento ou casamento, sendo assim, em parceria com as assistentes 

sociais, foi feita uma busca nos cartórios do Brasil. Foram as seguintes pessoas: Rubens Faleiro de Siqueira, Celso Balbino dos 

Santos, Emanuel Antônio de Sá Rondon, Oscar José da Silva, Flavio Domingos de Oliveira, Nicolas Junior Vieira da Silva, Thiago 

Alves de Lima e Phelipe Marlon Lima Marques. 

✔ Importante ressaltar que o Instituto Tocar esteve de portas abertas e em parceria com Instituto Inclusão, CENTROPOP e Instituto 

Ipês, sempre avisando os dias de atendimento e fornecendo toda estrutura para que estes acolhidos em situação de 

vulnerabilidade fossem atendidos no autódromo. 
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● Promover a gradativa desmobilização de ações emergenciais, na medida em que forem superados os motivos que levaram à decretação 

da situação de estado de calamidade pública, seguindo as diretrizes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. 

✔ Uma das finalidades do trabalho da equipe psicossocial é de inserir todos os acolhidos nos serviços sócio assistenciais, 

procedimento que estamos realizando desde o começo das atividades. Já conseguimos e retorno à casa em outros Estados de 10 

pessoas. 

✔ Duas pessoas conseguiram sua casa pelo programa de moradia. 

✔ Encaminhamos 16 pessoas para comunidade terapêutica. 

✔ Estamos trabalhando na construção do projeto de vida, construindo banco de talentos de todos os acolhidos e para o mês de 

maio estão programadas oficinas de preparação para ingresso ao mercado de trabalho.  

 

● Garantir a presença de equipe multiprofissional, com psicólogos, assistentes sociais e educadores/orientadores sociais com os seguintes 

papéis: acolhida das famílias e indivíduos; escuta qualificada; cadastro e levantamento de necessidades; orientações sociofamiliar e 

encaminhamentos de acordo com a demanda levantada; articulação com a rede de políticas públicas e rede socioassistencial de apoio 

para prover as necessidades detectadas; inserção na rede socioassistencial e o acesso a benefícios eventuais; promoção de acesso à 

documentação; articulação com a rede de serviços socioassistencial e outras políticas, visando a garantia e defesa do direito; 

mobilizações que proporcionem o exercício da cidadania; gestão do convívio e de organização da vida cotidiana; contribuição na 

construção da gestão de convivência dos acolhidos; estímulo à participação dos acolhidos em atividades úteis dentro do abrigo, 

respeitando as condições físicas e psíquicas de cada um (manutenção dos espaços); registro e atualização de dados pessoais e de 

atendimento em prontuário ou prontuário eletrônico disponibilizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. 

✔ O Instituto Tocar deu cumprimento as orientações dadas no edital, referente a contratação da equipe de trabalho, responsável 

por todas as anteriores ações.  

e. 2 Coordenadores 

f. 4 psicólogos e 4 assistentes sociais. 

g. 20 educadores sociais. 

h. 6 auxiliares administrativos. 
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✔ Foram organizadas jornadas de trabalho e plantões que permitam contar com atendimento psicossocial todos os dias e setor 

administrativo e educadores 24 horas. 

✔ O setor administrativo realiza o primeiro registro e acompanhamento do prontuário eletrônico disponibilizado pelo SIDS. 

✔ A maior dificuldade apresentada se deu por conta que a coordenação ficou sobrecarregada devido à realidade de funcionamento 

ininterrupto do serviço. Por tal motivos apresentamos readequações no Plano de Trabalho que permitam um maior 

acompanhamento deste setor e evitar a sobrecarga da equipe e incumprimento de prazos. Contemplamos para essa 

readequação: 

h. 1 Coordenador Geral 

i. 1 Coordenador Administrativo 

j. 1 Supervisor Psicossocial 

k. 4 Coordenadores de Plantão 

l. 4 psicólogos e 4 assistentes sociais. 

m. 20 educadores sociais. 

n. 6 auxiliares administrativos. 

✔ A equipe psicossocial focou no primeiro mês no atendimento de demandas sócio assistenciais de forma individual e grupal. 

Especialmente a demanda referente aos benefícios e ajuda emergencial dos R$600,00 aprovados pelo governo. 

✔ Durante o primeiro mês contamos com o apoio do Ônibus da Polícia Civil para realizar a documentação dos atendidos. 

✔ Tivemos apoio da Defensoria Pública para consecução de outros documentos. 

✔ A equipe psicossocial realizou no primeiro mês o acolhimento individual de todos que entraram no alojamento, coletando 

informações essenciais para o atendimento psicossocial e alimentação do Sistema Integrado de Desenvolvimento Social (Sids 

2.0), respeitando o devido sigilo e código de ética profissional onde é resguardada a privacidade e integridade do acolhido.  

✔ Foi dado prioridade no atendimento de cadastramento e consulta da demanda sócio assistencial referente ao Auxílio Emergencial 

de R$600,00 aprovados pelo governo, demanda essa solicitada por todos os acolhidos incluídos e não incluídos no CadÚnico. 

✔ Outras demandas socioassistenciais foram realizadas, como consulta a benefícios do INSS pelo sítio MEU INSS, cadastramento e 

regularização de CPF no sítio da Receita Federal, consulta da situação do  número de identificação social (NIS) pelo sítio Meu 

CadÚnico, situação do cadastro bolsa família pelo canal de atendimento 111 CAIXA. 

✔ Foram realizados alguns atendimentos psicológicos individuais para alguns acolhidos que solicitaram e intervenções em situações 

de conflito pela equipe psicossocial como um todo, psicólogas e assistentes sociais. 
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✔ Durante o primeiro mês, houve o apoio do ônibus da Polícia Civil para realizar a documentação dos atendidos. Foram atendidos 

200 alojados, assim como acolhidos de outras unidades. 

✔ Tivemos apoio da Defensoria Pública para consecução de certidão de nascimentos e outros documentos necessários para acesso 

aos benefícios socioassistenciais. 

 

● Construir regras comunitárias de gestão e convivência, atividades e organização da vida cotidiana, estabelecendo rotinas internas e 

mediando conflitos se necessários. 

✔ O procedimento de construção de regras aconteceu a partir do primeiro dia de atendimento. Para cada acolhido foi repassado 

as regras básicas e fundamentais de convivência e reforçadas a cada dia. Os primeiros 20 dias foram de ajuste e assimilação, até 

para superar a situação de crise de abstinência da maioria deles e processo gradual de desintoxicação. 

✔ Foi construída a jornada pedagógica de atividades, (em anexo), com horários definidos para acordar e deitar, horários de 

atividades e horários livres, para assembleias e reuniões, rotinas e horários para alimentação, lavar roupas, entrada e saída. 

✔ Tivemos que ativar em algumas oportunidades o apoio da polícia em casos de surto, agressão e briga.  

✔ Na última semana de abril e primeira semana de maio se realizaram reuniões com os acolhidos para avaliação das regras e 

construção do que denominamos Pacto de Convivência, estabelecendo as faltas, médias e graves e criando estratégias de 

mediação de conflitos e sanções como advertências, assim como determinar os casos que precisam ser retirados do Alojamento. 

✔ No primeiro mês foram realizadas atividades terapêuticas integrativas todos os dias no horário de 10h a 12h, com yoga, 

musicoterapia, frevoterapia, meditação. Proporcionando técnicas de autocontrole e de respiração, fundamentais para 

diminuição da crise de ansiedade. 

✔ Tivemos o apoio de voluntários que proporcionaram atividades para os atendidos, como foi o caso de um Show Live, fusca 

cinema, momentos espirituais com diversos grupos cristãos, trabalho voluntario do Coletivo Voz e Rua que dinamizaram 

atividades de artesanato e rodas de conversa sobre os cuidados frente ao COVID19 e sobre expectativas de futuro. 

● Promover a gradativa desmobilização de ações emergenciais, na medida em que forem superados os motivos que levaram à decretação 

da situação de estado de calamidade pública, seguindo as diretrizes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. 

✔ Uma das finalidades do trabalho da equipe psicossocial é de inserir todos os acolhidos nos serviços sócio assistenciais disponíveis 

no contexto de calamidade pública, procedimento que estamos realizando desde o começo das atividades.  

✔ Já conseguimos e retorno à casa em outros Estados de 10 pessoas. 



 

44 
 

✔ Duas pessoas conseguiram sua casa pelo programa de moradia. 

✔ Foram encaminhadas 16 pessoas para a comunidade terapêutica “Missão Vida” e  1 pessoa para a comunidade terapêutica 

“Instituto Crescer” de interesse manifesto pelos próprios acolhidos. Na  primeira situação, as 16 pessoas, quando da visita da 

instituição “Missão Vida” ao alojamento e a segunda situação interesse solicitado pelo acolhido durante um atendimento no 

psicossocial. Ambas foram realizadas de forma voluntária e com todo suporte de deslocamento. 

✔ Está sendo trabalhada a construção do projeto de vida, construindo banco de talentos de todos os acolhidos e para o mês de 

maio estão programadas oficinas de preparação para ingresso ao mercado de trabalho.  
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Meios de verificação / Registro Fotográfico 

Rotina do Alojamento 

ROTINA ALOJAMENTO PROVISÓRIO AUTÓDROMO 

7:00 ÀS 8:00 ACORDAR E AUTOCUIDADO 

 

7:55: MOTIVAÇÃO DO DIA 

 

08:00 ÀS 09:00 – CAFÉ DA MANHÃ 08:30- CAFEZINHO (CAFETEIRA) 

 

09:00 –10:00 SEGUNDA-FEIRA: Roda terapêutica - Equipe Psicossocial 

 

09:00 –10:00 TERÇA-FEIRA: Grupo de mútua-ajuda – programa 12 passos - Equipe 

Psicossocial 

 

09:00 – 12:00 TERÇA E QUINTA CURSO PROPÓSITO PROFISSIONAL 

 

12:00 ÀS 13 – ALMOÇO 

 

13:00 – 14:00 TOCAR EDUC – ALESSANDRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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15:30 – 16:30 TOCAR EDUC ENEM - EMILLY 

 

16:00 – 17:00 QUARTA-FEIRA Roda terapêutica - Equipe Psicossocial 

 

16:00 –17:00 SÁBADO: Roda terapêutica - Equipe Psicossocial 

 

17:00 –18:00 SEXTA-FEIRA: Grupo de mútua-ajuda – programa 12 passos - Equipe 

Psicossocial 

 

19:30 – 21:00 QUINTA-FEIRA CINEMA Ministério da cultura 

 

13 às 14H- HORÁRIO LIVRE- CAFEZINHO (CAFETEIRA) 

 

14:00 às 16:00 OFICINAS FORMATIVAS, ATIVIDADES OCUPACIONAIS E 

TERAPÊUTICAS: Divisão do grupo de acolhidos em 8 turmas: - Atividade Terapêutica 

Psicossocial – Esporte – Artesanatos – Lúdico Pedagógicas – Oficinas culturais e 

artísticas – Oficina da Palavra – Atividades propostas pelos acolhidos ou voluntários 
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16:00 18:00 HORÁRIO LIVRE: Atividades Lúdicas e recreativas – Biblioteca 16:40 

HORÁRIO DA NOVELA – VALE A PENA VER DE NOVO 

 

18:00 – ENCONTRO DA NOITE: Orientações e Reflexões Coordenação e Equipe 

Psicossocial: Avaliação, conquistas e avaliação do dia 

 

18:30 ÀS 19:30 – JANTAR 

 

20:00: 00:00 NOITE DE TALENTOS - HORÁRIO LIVRE – TV 

CULTOS RELIGIOSOS VOLUNTÁRIOS 

00:00 TODAS AS ATIVIDADES ENCERRADAS 
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Autódromo Atividades  

Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb 
 

  FREVOTERAPIA 

Mestre Jorge 

Marino 

     FREVOTERAPIA 

Mestre Jorge 

Marino 

    

             

OFICINA 

VOZ E RUA 

Prof. Paula 

Unb 

 OFICINA VOZ E 

RUA 

Prof. Paula Unb 

 YOGA 

INTEGRATIVA 

Rita Felicetti 

 OFICINA VOZ E 

RUA 

Prof. Paula Unb 

   YOGA 

INTEGRATIVA 

Rita Felicetti 

  

             

    Culto 

Evangélico 

19:30 

 MUSICOTERAPIA 

Mestre Augusto 

da Paz 

     MUSICOTERAPIA 

Mestre Augusto 

da Paz 

             

MEDITAÇÃO 

ECUMÊMICA 

E MÚSICAS 

   ARTESANATOS 

GERAIS 

Prof. Nádia 

   ARTESANATOS 

GERAIS 

Prof. Nádia 

   ARTESANATOS 

GERAIS 

Prof. Nádia 
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Enya e 

Edilson 

Limas 

 

Normas do Alojamento 

CAPITULO I - DA CONVIVÊNCIA ENTRE ACOLHIDOS E FUNCIONÁRIOS. 

Artigo. 1º Evitar agressões físicas e/ou verbais entre acolhidos, entre acolhidos e funcionário(s). 

Artigo. 2º O descumprimento do Art. 1º poderá ocasionar penalidades para acolhido(s) e funcionário(s), a saber: 

Parágrafo Primeiro. O(s) acolhido(s) em caso de agressão verbal terá como primeira intervenção a do educador social e segurança, se necessário poderá 

ser encaminhado à coordenação, considerando a gravidade da falta o(s) acolhido(s) poderão ser desligados sem possibilidade de retorno.  

Parágrafo Segundo. O funcionário poderá ser advertido verbalmente, por escrito ou suspenso das atividades, conforme prevê o Regimento Interno e 

CLT. 

Artigo 3º Além das penalidades previstas no item anterior caberá ainda os seguintes procedimentos nas infrações abaixo: 

AGRESSÃO FÍSICA. 

O(s) acolhido(s) em caso de agressão física terá como intervenção imediata a do(s) segurança(s) e acionamento da Polícia, podendo ser desligados do 

Alojamento sem possibilidade de retorno. 

AMEAÇA. 

O(s) acolhido(s) em caso de ameaças terá como primeira intervenção da equipe Psicossocial e segurança, se necessário poderá ser encaminhado à 

coordenação, considerando a gravidade da falta o(s) acolhido(s) poderão ser desligados sem possibilidade de retorno. 

Parágrafo Único. O encaminhamento do(s) acolhido(s) para a Delegacia será avaliado pelas Equipes da Segurança e Coordenadores. 

CAPITULO II – DA CONDUTA NO REFEITÓRIO. 
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Artigo 4º. Todos os acolhidos deverão fazer suas refeições em local apropriado (refeitório), objetivando com esta medida favorecer aspectos como 

socialização, higiene, boas maneiras, convivência grupal, etc. 

Parágrafo Primeiro. Não é permitido levar alimentos para os dormitórios, objetivando a higiene e limpeza dos mesmos. 

Parágrafo Segundo. É proibido fumar no refeitório durante o horário das refeições. 

Parágrafo Terceiro. As refeições possuem horários para entrega, não será permitido entregas fora do horário estabelecido, salvo os casos excepcionais 

previamente informados e analisados pela Equipe. 

Artigo 5º. Os acolhidos devem formar fila e aguardar ordeiramente para receber sua refeição 

Artigo 6º. É necessário solicitar a quantidade de alimentos suficientes para saciar as necessidades dos acolhidos. O desperdício deve ser sempre evitado. 

Artigo 7º. Durante as refeições os acolhidos devem consumir alimentos do seu próprio prato evitando doações e/ou trocas, objetivando a higiene e 

proteção contra a contaminação do COVID-19. 

Artigo 8º. O descumprimento de qualquer das normas acima, conforme a gravidade e reincidência na falta poderão acarretar em: 

a) Advertência verbal; 

b) Em caso de reincidência, advertência escrita. 

CAPITULO III – DA CONVIVÊNCIA NOS ALOJAMENTOS. 

Artigo 9º. Serão destinados dormitórios com capacidade para 4 acolhidos. 

Artigo 10º. No momento da acolhida o(s) acolhido(s) receberão colchão, roupas de cama e kit de higiene (toalha, sabonete, escova de dente e pasta de 

dente) 

Artigo 11º. Pela manhã ao deixar o alojamento o(s) acolhido(s) deverá arrumar sua cama, organizar seus pertences e manter a limpeza geral, inclusive 

dos corredores. 

Artigo 12º. As roupas de uso pessoal, de cama e banho são itens do kit do acolhido, nas quantidades fornecidas pela instituição. Qualquer excesso desses 

itens acima ou a existência de itens não listados, assim como a troca ou comércio desses pertences entre os acolhidos poderá ser considerado falta 

passível de penalidade. 
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Artigo 13º Os quartos passarão por revistas semanais e/ou quando necessárias e os acolhidos e educadores devem acatar e colaborar com a Equipe de 

Segurança quando da realização das mesmas. 

Parágrafo único. As revistas deverão ser feitas com a presença dos acolhidos em seus respectivos dormitórios. 

Artigo 14º. Os acolhidos devem evitar sob qualquer pretexto danificar as instalações do Alojamento. 

Parágrafo Único. O descumprimento de qualquer um dos artigos acima deverá ser analisado pela Equipe que determinará a penalidade cabível. 

CAPÍTULO IV – DA CONDUTA EM OFICINAS E ATIVIDADES  

Artigo 15º. Os acolhidos que quiserem participar e/ou acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Instituto, devem evitar perturbar o bom andamento 

das mesmas. 

Artigo 16º. Os acolhidos deverão manter os ambientes limpos e preservar as instalações, os materiais e os equipamentos utilizados nas atividades, 

devolvendo-os ao responsável da Oficina ao final das mesmas. 

Parágrafo Único. O descumprimento de qualquer um dos artigos acima deverá ser analisado pela Equipe que determinará a penalidade cabível. 

CAPÍTULO V – DAS ADVERTÊNCIAS 

Artigo 17º. O(s) acolhido(s) receberão advertências de acordo com as faltas cometidas, sendo as advertências: 

Advertência Verbal: Voltado para cumprimento de normas de conduta dentro das dependências do Alojamento. 

Advertência Escrita: O descumprimento das normas do Alojamento acarretará em advertências escritas, sendo estas assinada pelo acolhido que cometeu 

a falta. 

Parágrafo único. Em caso do acolhido receber 03 (três) advertências escritas, o mesmo poderá ser desligado sem possibilidade de retorno. 
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Oficio Vistoria Núcleo de Inspeção Secretaria de Saúde em 24 de abril de 2020 

 

 



 

53 
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Notas fiscais que contemplam os seguintes itens que foram instalados:  

Nota fiscal de Contratação de empresa para recrutamento e seleção pelo primeiro mês responsável pelo funcionamento do Projeto. 

CONTEINER - EQUIPE TÉCNICA - - Módulo metálico tipo container escritório com banheiro, tratamento térmico, revestimento interno (paredes e teto) em 

PVC 

Registro Fotográfico 

 

Oficina de Yoga 
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Oficina de Música 

   

Oficina Frevoterapia 
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Oficinas Musico Terapia 

   
 
Reuniões / Assembleias / Encontros espirituais 
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Documentação Polícia Civil 

   

Prontuários e Pastas atendidos 

    



 

58 
 

 

QUADRO DE METAS. META 3 PROMOÇÃO À SAÚDE 

 3. Promover o acesso dos 
usuários à rede de saúde 

3.1 Realizar articulação 
com a Secretaria de Saúde 
para garantir o acesso dos 
acolhidos com suspeita de 
contaminação pelo Covid-
19 ao atendimento médico 

3.1.1 Relação percentual 
entre a quantidade de 
usuários com suspeita de 
contaminação pelo Covid-
19 atendidos/agen dados 
para atendimento e a 
quantidade de usuários 
com suspeita de 
contaminação pelo Covid-
19 

100% Registro no prontuário e 
cópia dos agendamentos ou 
exames, quando possível. 

3.2 Realizar articulação 
com a Secretaria de Saúde 
para garantir o 
encaminham ento dos 
acolhidos para Isolamento 
em área protegida, 
respeitando as 
recomendações da 
Organização Mundial de 
Saúde 

3.2.1 Relação percentual 
entre a quantidade de 
usuários com 
recomendação médica de 
isolamento em 
decorrência do Covid-19 
encaminhados para 
isolamento e a quantidade 
de usuários com 
recomendação médica de 
isolamento em 
decorrência do Covid-19 

100% Registro no prontuário e 
cópia do encaminhamento 
para isolamento ou 
documentos que 
comprovem que o usuário 
foi posto em isolamento 
pela Secretaria de Saúde. 
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● Ofertar locais higienização, com locais para banho, excreção e lavagem de roupas com a oferta de kits pessoais de higiene e com medidas de limpeza 

constante e protocolos estruturados para mitigar a contaminação por SARS-CoV-2. 

✔ A SEDES repassou no começo do projeto um documento sobre as orientações frente a COVID19, a partir dele construímos nosso plano de ação 

o qual implementamos e acompanhamos. (Plano em anexo).  

✔ Foram proporcionadas máscaras para cada acolhido e locais com álcool gel, assim sabonete nos banheiros e pias. 

✔ Todas as roupas que chegam em doação são lavadas e repassadas a todos de acordo as necessidades. Foram adquiridas 5 máquinas que lavam 

e secam roupas,  

✔ Foram estabelecidos horários para que os acolhidos repassem suas roupas para serem lavadas e entregues no dia seguinte com o respectivo 

nome. 

✔ Foram instalados 5 módulos metálicos sanitários, tipo container, que contem 15 banheiros, contendo vaso sanitário e pia com entradas 

independentes, chuveiros e módulos separados para cadeirantes.  

✔ Foram instaladas pias no refeitório para lavar as mãos com sabonete. 

✔ Foram instaladas pias próximas a entrada do corredor dos banheiros para lavar os tênis e sapatos dos acolhidos. 

● Garantir materiais de consumo para o desenvolvimento do serviço, tais como: artigos de higiene, cobertores, roupas, além de estrutura para guarda 

de pertences e de documentos. 

✔ Estão sendo proporcionados os artigos de higiene, lenções, roupas e armário para guarda de pertences e documentos com os recursos do 

projeto para todos os alojados. 

✔ O Instituto Tocar criou a campanha Tocar Solidário permitindo arrecadar doação de roupas que não foram contempladas no Plano de Trabalho. 

Foram entregues aproximadamente 3000 peças de roupa para todos os 294 alojados presentes e desligados. Foram organizados Kit de roupa 

para as entregues por pessoa, e menor com 7 peças e o completo com 12 peças, possui chinelo, tênis, meias, camiseta, calça, bermuda, camisa 

social (critério de entrega do kit depende do número depende da disponibilidade que tenhamos das doações recebidas e da situação de cada 

um e de não ter algumas numerações, especialmente grande dificuldade com calçados). 
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✔ Temos igualmente estoque de roupas, para ir atendendo as recorrentes demandas dos atendidos e para a Loja Social, especialmente camisetas 

e camisas sociais. A Loja Social oportuniza um espaço para que o acolhido escolha 5 peças do seu gosto, sendo feito um sorteio para organizar 

a ordem. 

✔ São entregues para todos os acolhidos kits de escova e pasta de dentes e toalhas. Recebemos doações de barbeadores e desodorantes, 

complementando aos itens proporcionados pelo Instituto Tocar, igualmente recebemos doações de cobertores, destinando uma parte para o 

Alojamento e destinando outros para SEDES que encaminhou para outras unidades de atendimento. 

● Realizar articulações com equipes de saúde para garantir o atendimento da população atendida, com estratégias para identificar adoecimento por 

COVID-19 e para o atendimento de pessoas com dependência com o álcool e outras drogas. 

✔ Foi elaborado nosso Plano de Ação COVID19 por requerimento e seguindo orientações dadas pela SEDES, essas orientações estão 

fundamentadas em documento da Secretaria de Saúde. Esse Plano está sendo executado na atualidade e enviado para SEDES. 

✔ Criamos um grupo de articulação com a Secretaria de Saúde, junto a equipe do Consultório da Rua, CAPS, que atendem as demandas dos 

acolhidos. Desta forma eles programaram testagem do COVID19, aproximadamente 300 testes, o dia 27 de abril de 2020 o qual deu negativo 

em todos, sendo testados acolhidos, equipe de colaboradores, equipe SEDES, voluntários e pessoas e prestadores de serviço que tem contato 

com nosso serviço. 

✔ Antes de ingressar qualquer pessoa ao Alojamento Provisório se aufere a temperatura. Todas as noites quando se realiza a contagem se aufere 

a temperatura de todos os acolhidos, escrevendo os que apresentaram temperatura alta, procedendo a realizar as orientações de isolamento, 

acompanhar o aumento e notificação a SAMU. 

✔ Os casos suspeitos, especialmente por temperatura alta foram avaliados pelo SAMU, sendo identificados como casos de dengue. Somente 

tivemos um caso identificado de COVID19, quem vinha da Papuda, ou qual foi imediatamente isolado e requerida a transferência para o HRAN, 

onde passou a quarentena, até se recuperar. O mesmo caso retornou ao lar. 

✔ Reconhecemos também nossa fragilidade e exposição, especialmente em casos de surtos e super dosagem por mistura de medicamentos com 

álcool ou drogas, precisando em algumas oportunidades solicitar apoio a polícia e bombeiros. 

✔ Frente a esta situação tomamos várias medidas apresentadas nas readequações do plano de trabalho, organização de atividades, solicitação 

de acompanhamento da equipe de saúde do Consultório da Rua.  
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✔ O grupo de articulação da equipe de saúde está fazendo acompanhamento dos acolhidos que usam medicamento controlado e vinham sendo 

acompanhados pelo CAPS por dependência de álcool e drogas.  

✔ Igualmente começamos no mês de maio trabalhar a proposta metodológica dos 12 passos, como uma alternativa de terapia em grupo e 

estrutura de atividades e oficinas por eles lideradas. 

Plano de Ação Alojamento Provisório COVID19 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências, cuja finalidade será promover apoio e proteção à população em situação de rua 

atingida pelas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 

de 2019, com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, conforme as necessidades detectadas e, ainda, assegurar a realização de 

articulações e a participação em ações conjuntas de caráter intersetorial para a minimização dos danos ocasionados e o provimento das necessidades 

verificadas.  

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA PREVENÇÃO COVID-19. 

O Serviço de Alojamento Provisório do Autódromo em consonância com o a descrição do Objeto do Contrato estabeleceu o seguinte Plano de Ação frente ao 

COVID-19 com os seguintes procedimentos abordados, orientadas pela OMS: 

Acolhimento População de Rua: 

1. Perguntas de abordagem inicial: Quando o acolhido chega, são feitas algumas perguntas: 

Teve febre nos últimos dias? 

Tosse seca? 

Dificuldade para respirar? Possui algum problema respiratório? 
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Teve contato com alguma pessoa com esses sintomas ou que foi diagnosticado com COVID-19, ou que esteve em quarentena? 

2. Aferimento da temperatura. 

3. Recolhimento das roupas que trazem para serem higienizadas uma vez que também não haja recusa por parte do acolhido. As equipes responsáveis 

pelo papel da higienização utilizam máscara e luvas. 

4. Entrega de uma nova roupa e kit de higiene. 

5. O usuário deixa algum pertence que pode possuir em seu armário e segue para a higienização. 

Dormitórios 

1. Pela manhã os dormitórios são higienizados com água sanitária e sabão e ocorre a troca dos forros de cama. 

2. Todos os responsáveis pela higienização utilizam luvas e máscara para o procedimento de limpeza. Alguns acolhidos são voluntários. 

3. Foram afixados informativos a respeito de como lavar as mãos e posição para dormir nos dormitórios (sempre um com a cabeça invertida). 

Área de alimentação 

1. Instalação de três pias e utilização de sabão. 

2. Todos os acolhidos devem higienizar as mãos antes das refeições sobre supervisão dos educadores sociais e sentarem nas mesas que respeitam a 

distância de um metro de distância entre elas. 

3. Após as refeições as mesas são higienizadas com álcool e veja pelos funcionários e voluntários. 

4. Sempre que pedem jogos, para terem acesso os mesmos devem lavar as mãos. 
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Áreas comuns de Convivência 

1. Os educadores passam com álcool em gel aplicando nas mãos dos usuários durante o dia. 

2. As unidades que ficavam espalhadas foram retiradas, pois os mesmos estavam misturando com água e consumindo. 

3. Todos os dias são repassados os avisos a respeito sobre o risco de sair do espaço de quarentena. 

4. Todos os dias são orientados a respeito do distanciamento social. 

5. Os usuários que não saem e são idosos ou grupo de risco ficam no mesmo dormitório. 

6. Durante o dia todos os dormitórios devem permanecer com as portas abertas e ventiladores ligados para circulação de ar e menor risco de 

contaminação. 

7. Após o jantar às 20h todos retornam para os dormitórios onde é realizado uma conferência dos acolhidos e aferição de temperatura. 

8. Durante a jornada foram implementadas diferentes atividades com o intuito de não gerar aglomeração. 

9. Os acolhidos recebem orientações dos procedimentos para como devem agir ao espirrar e tossir. 

Isolamento 

1. Em caso de suspeita de Covid-19, o mesmo fica no dormitório de isolamento onde possui uma área de circulação próximo ao seu dormitório para que 

ele não tenha contato com os demais.  

2. É aferido a temperatura duas vezes ao dia e o mesmo se alimenta no quarto. 

3. O processo de higienização do quarto é realizado por um funcionário equipado de luva e máscara 
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4. O isolado recebe máscaras para sua utilização. 

5. Os banheiros são separados para os casos de suspeita de Covid-19 poderem utilizar, sendo os do fundo. 

6. Durante a permanência dos voluntários foi realizado também os testes de saturação de oxigênio que dizia se alguém estava com falta de ar. 

Utilização de Máscara 

1. Os acolhidos receberam máscaras de tecido para os que desejarem utilizar com informativo de como lavar e utilizar. 

2. Cada um recebeu um par de máscaras de tecido doados pela administração regional do plano Piloto. 

3. São orientados a respeito da utilização em todo instante. 

Teste de COVID19 
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Doações Alimentos 
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Entregue de roupas 
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Refeitório e Recepção 
 

    
 
Reunião demandas dos abrigados com o fato de estarem no alojamento e  contexto de Pandemia 
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C. CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

 

IV. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

Receitas 

 Data Valor  

(a) Saldo Remanescente do mês anterior¹ (Conta Corrente e Aplicação Financeira) ................ 01/04 R$ 0,00  

(b) Recursos Repassados pela Administração Pública no mês ................................................... 06/04 R$ 798.279,23  

(c) Rendimentos de Aplicação Financeira do mês ...................................................................................... R$ 270,12  

(d) Despesas de meses anteriores liquidadas neste mês² ............................................................................ R$ 0,00  

(E) Total das Receitas (a+b+c-d) ............................................................................................................. R$ 798.549,35  

Despesas  

 Valor  

(f) Despesas do mês liquidadas .................................................................................................................... R$ 580.707,16  

(g) Despesas do mês a serem liquidadas em data futura³ ............................................................................ R$ 0,00  

(H) Total de Despesas do mês (f+g) .......................................................................................................... R$ 580.707,16  

     

Saldo no final do mês (Conta Corrente e Aplicação Financeira)4 (E-f) 30/04 R$ 217.842,19  

 



 

70 
 

 

 

 
Relação de Profissionais 

 
NOME CPF CARGO FORMAÇÃO 

CARGA 

HORARIA 

DATA DE 

ADMISSÃO 

DATA DE 

DESLIGAMENT

O 

SITUAÇÃO (ativo, 

Férias, afastamento) 

1 

LUCAS ALEXANDRE PEREIRA 

DA SILVA MONTEIRO 

707.198.

291-00 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

2 

EDVALDO DE ALMEIDA 

TAVARES 

038.919.

641-02 SERVIÇOS GERAIS 

ENSINO SUPERIOR 

CURSANDO 

44h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

3 VANIA ALBUQUERQUE 

647.526.

741-49 SERVIÇOS GERAIS 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

44h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

4 

AMANDA NAYARA FAGUNDES 

RODRIGUES 

049.101.

261-63 SERVIÇOS GERAIS 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

44h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

5 

DINALVA FERNANDES DE 

BARROS CARDOSO 

611.306.

131-00 SERVIÇOS GERAIS 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

44h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

6 FELIPE SIMÃO DE OLIVEIRA 

730.920.

451-49 COORDENADOR 

ENSINO SUPERIOR 

CURSANDO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

7 

PAULO EDUARDO CAMBRAIA 

PEREIRA 

021.777.

671-05 SERVIÇOS GERAIS 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

44h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 
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8 

GILSILEIDE SOUZA DE 

OLIVEIRA PIAUILINO 

001.594.

391-75 ASSISTENTE SOCIAL 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

30h 

semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

9 FELIPE JUNIO DE JESUS 

839.835.

971-49 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

1

0 

IANA MARIA DO 

NASCIMENTO RODRIGUES 

996.345.

971-49 

AGENTE DE 

PORTARIA 

ENSINO SUPERIOR 

CURSANDO 12x36h 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

1

1 

MARIA INÊS DA SILVA DE 

ALMEIDA 

413.165.

844-53 ASSISTENTE SOCIAL 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

30h 

semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

1

2 

PATRICIA DE OLIVEIRA 

RODRIGUES 

025.617.

021-54 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

1

3 VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA 

066.844.

141-00 SERVIÇOS GERAIS 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

44h 

Semanais 15/04/2020 VIGENTE ATIVO 

1

4 GUILHERME LIMA OLIVEIRA 

093.980.

866-89 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

1

5 EDILENE BARBOZA DA SILVA 

392.726.

131-91 SERVIÇOS GERAIS 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

44h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

1

6 

ADRIANA ALVES DOS SANTOS 

PEREIRA 

726.763.

021-91 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

1

7 MARCELO FARIAS BARBOSA 

712.239.

161-20 COORDENADOR 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 
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1

8 JOAO CARLOS DA SILVA 

051.534.

951-83 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

ENSINO SUPERIOR 

CURSANDO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

1

9 HELOISA ALVES CAMELO 

002.404.

901-85 

AGENTE DE 

PORTARIA 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 12x36h 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

2

0 

LUIS CARLOS CUNHA DA 

SILVA 

042.001.

721-60 

AGENTE DE 

PORTARIA 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 12x36h 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

2

1 ELKER MOREIRA BARROS 

769.578.

881-34 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

2

2 RAFAEL HENRIQUE DE JESUS 

012.583.

551-59 

AGENTE DE 

PORTARIA 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 12x36h 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

2

3 LUCIANA MARIA DA SILVA 

148.376.

268-82 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

2

4 

PEDRO RAULINO LIMA DA 

SILVA 

010.812.

551-37 EDUCADOR SOCIAL POS GRADUADO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

2

5 JOSIEL LEITE GOULART 

585.363.

881-53 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

2

6 

ANA BEATRIZ ASSUNÇÃO 

BARROSO 

047.730.

841-46 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

2

7 

THAYNARA HELEN SOUZA 

SERRA 

048.935.

211-10 PSICOLOGO 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

30h 

semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 
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2

8 ANDERSON DA SILVA LIMA 

724.666.

691-53 

AGENTE DE 

PORTARIA 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 12x36h 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

2

9 MOISES SEBASTIAO BRAZ 

805.086.

931-87 

AGENTE DE 

PORTARIA 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 12x36h 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

3

0 

DYVALTER RYCHAEL DOS 

SANTOS CARIM 

026.837.

741-33 

AGENTE DE 

PORTARIA 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 12x36h 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

3

1 

SILMA SATURNINO 

FERNANDES CARNEIRO 

899.642.

681-49 ASSISTENTE SOCIAL 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

30h 

semanais 17/04/2020 VIGENTE ATIVO 

3

2 ROBERTO ALVES DA SILVA 

584.568.

481-15 

AGENTE DE 

PORTARIA 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 12x36h 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

3

3 LUIZ CARLOS SOUZA PRADO 

733.785.

691-15 SERVIÇOS GERAIS 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

44h 

Semanais 21/04/2020 VIGENTE ATIVO 

3

4 DIEISON PEREIRA DA SILVA 

721.354.

681-34 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

3

5 LETICIA ALMEIDA FUTER 

051.485.

201-16 PSICOLOGO 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

30h 

semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

3

6 VANESSA DOS SANTOS 

716.352.

541-91 

AGENTE DE 

PORTARIA 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 12x36h 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

3

7 RUAN CARLOS DA SILVA FELIX 

009.855.

021-77 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 
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3

8 

JESSICA NAYARA 

ALBUQUERQUE GUIMARAES 

056.000.

661-63 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

3

9 

JE 

SSICA BEZERRA DE OLIVEIRA 

046.240.

851-59 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO SUPERIOR 

CURSANDO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

4

0 

BRUNA BEN ACCON LIMA 

MUNIZ GOMES 

007.282.

951-64 PSICOLOGO 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

30h 

semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

4

1 

RAIMUNDO NONATO DE 

ALMEIDA 

876.127.

391-00 

AGENTE DE 

PORTARIA 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 12x36h 23/04/2020 VIGENTE ATIVO 

4

2 

JOAO RICARDO TEODORO 

PEREIRA 

012.512.

571-27 

AGENTE DE 

PORTARIA 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 12x36h 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

4

3 

LAYANNE TIBERIO BIRINO 

SILVA 

023.084.

091-42 SERVIÇOS GERAIS 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

44h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

4

4 

JULIANA VILELA 

VASCONCELOS 

067.383.

576-64 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

4

5 SUSETE PIRES LOPES 

386.099.

081-00 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

4

6 

ALESSANDRA DE FATIMA 

ALMEIDA 

385.998.

721-68 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO SUPERIOR 

CURSANDO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

4

7 FELIPE PAULO PAZ 

058.389.

661-81 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 
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4

8 

SILVANA ANDREA DE 

ALBUQUERQUE FERREIRA 

825.853.

691-53 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

4

9 DANIELA LIMA MATOS 

996.154.

281-91 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

5

0 

EMILLY LORRANE LEMOS 

MORAIS 

063.595.

261-07 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO SUPERIOR 

CURSANDO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

5

1 

GABRIEL FABRICIO DOS 

SANTOS GOMES 

055.515.

771-71 SERVIÇOS GERAIS 

ENSINO SUPERIOR 

CURSANDO 

44h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

5

2 

NEUSA BARBOSA DOS 

SANTOS 

417.912.

741-53 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

5

3 VALESCA VIEIRA ARAUJO 

053.231.

391-70 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO SUPERIOR 

CURSANDO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

5

4 

RAISSA LUANA DE OLIVEIRA 

MELO 

020.617.

261-35 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO SUPERIOR 

CURSANDO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

5

5 

MATHEUS HENRIQUE 

NASCIMENTO SARAIVA 

065.654.

801-09 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO SUPERIOR 

CURSANDO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

5

6 JURACY SILVA DE JESUS 

678.388.

985-87 

AGENTE DE 

PORTARIA 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 12x36h 21/04/2020 VIGENTE ATIVO 

5

7 CARLA CONCEIÇAO DE JESUS 

885.989.

691-68 SERVIÇOS GERAIS 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

44h 

Semanais 08/04/2020 VIGENTE ATIVO 
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5

8 JOSUEL BARBOSA DA SILVA 

504.818.

001-15 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO MEDIO 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

5

9 LUANA ROCHA QUEIROZ 

056.240.

981-54 ASSISTENTE SOCIAL 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

30h 

semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

6

0 

SARA GONÇALVES TOSCANO 

DE BRITO 

054.657.

821-70 EDUCADOR SOCIAL 

ENSINO SUPERIOR 

CURSANDO 

30h 

semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

6

1 PEDRO DE BARROS TAVARES 

022.252.

651-35 PSICOLOGO 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/04/2020 VIGENTE ATIVO 

6

2 MAIARA CAROLINA BRAZ 
 

COORDENADORA 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

40h 

Semanais 06/05/2020 VIGENTE ATIVO 

6

3 ELKIN PAEZ CHINGAL 

016.341.

416-52 

COORDENADOR 

GERAL / TOCAR 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

40h 

Semanais 11/04/2020 VIGENTE ATIVO 
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Demonstrativos das Despesas Realizadas no Período 

Despesas 

Previsto no 

Plano de 

Trabalho 

Valor 

Realizado 

no Período 

1 Recursos Humanos  

R$ 

316.371,36 

R$ 

302.633,90 

 

2 Material de Consumo 

R$ 

218.104,67 

R$ 

30.567,00 

 

3 Serviços de Terceiros 

R$ 

263.803,21 

R$ 

247.206,15 

4 Tarifas Bancária R$ - R$ 270,11 

Total 

R$ 

798.279,23 

R$ 

580.707,16 

 

Notas explicativas: 

[1] Não existe saldo remanescente do mês anterior, pois o projeto iniciou-se em abril de 2020 

e a 1ª parcela do recurso repassado pela administração pública foi feito no dia 06/04. 

[2] Não existem despesas de meses anteriores pagas no mês de referência do relatório, pois o 

projeto iniciou-se em abril de 2020 e a 1ª parcela do recurso repassado pela administração 

pública foi feito no dia 06/04. 

[3] Não existem despesas que serão pagas em data futura. Os recursos humanos do 1º mês da 

parceria foram pagos no decorrer do mês vigente de acordo com plano de trabalho vigente. 

[4] O saldo do final do mês foi de R$ R$ 217.842,19, já considerando o valor de R$ 270,11, 

referente a cobrança das tarifas bancárias, ao total das despesas liquidadas no mês. 
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V. TRANSPARÊNCIA 

As informações acerca da divulgação da parceria conforme o disposto nos arts. 79 e 80 do 

decreto distrital nº 37.843, de 2016, podem ser encontradas no site do Instituto Tocar 

https://www.institutotocar.org/alojamento-provisorio 

ANEXOS 

Relação de itens que compõem os anexos: 

- Relatório fotográfico;  

- Oficio de Finalização da Mobilização e Estrutura;  

- Plano de Ação COVID-19;   

- Relação de máscaras distribuídas aos alojados;  

- Relatório Diário Coordenadores;  

- Relatório Diário Educadores;  

- Termo de entrega receitas médicas;  

- Termo de recebimento doações dos alojados;  

- Termo de direcionamento de doações;  

- Termo de recebimento de doações voluntários. 

 

Brasília 25 de maio de 2020 

 

________________________________ 
RITA DE CASSIA FELICETTI DE OLIVEIRA 

Presidente Instituto Tocar 
 

 

 

___________________________ 

ELKIN PAEZ CHINGAL 
Coordenador Geral 

Alojamento Provisório Autódromo 
 

https://www.institutotocar.org/alojamento-provisorio

