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PLANO DE TRABALHO 
DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC 

Nome da Parceria: Termo de Colaboração Edital de Credenciamento FUNPAD Nº 001/2017 
 
I – DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC 
Nome da Organização Social: ASSOCIAÇÃO PROJETO CRIAÇÃO DE DEUS 
Endereço Completo: COLÔNIA AGRÍCOLA ÁGUAS CLARAS CHÁCARA 22 LOTE 01 GUARÁ II 
CNPJ: 07.644.097/000114 
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71.090-255  

 
Conta Corrente: 023752-3 

 

Banco: BRB - Banco de Brasília  Agência: 054 

E-mail: criacaodedeus@hotmail.com 
 

VALMIR DA SILVA LEITE 

CPF: 516.745.721-15 Documento de 
Identificação/Órgão Expedidor 
nº. 3.553.033 SSP/DF 

Cargo/Função: 
Diretor Presidente 

Tel. fixo: (61) 3041-1452  Tel. Celular: (61) 98406-3847  
Endereço: COLÔNIA AGRÍCOLA ÁGUAS CLARAS CHÁCARA 22 
LOTE 01 GUARÁ II 

CEP: 71.090-255 

  
E-mail do responsável legal: bispovalmirleite@hotmail.com  

  
ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: VALMIR DA SILVA LEITE 
Função do Responsável: Coordenador Geral da Parceria 
RG: 3.553.033 SSP/DF Órgão Expedida: SSP-DF CPF: 516.745.721-15 
Telefone fixo: 3041-1452 Celular: (61) 98406-3847 
E-mail do Responsável: bispovalmirleite@hotmail.com 
 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE) 
Razão social: 
Endereço completo: 
CNPJ 
Município: UF: CEP: 
Site, blog, outros: 
Nome do representante legal: 
Cargo: 
RG: Orgão expedidor: CPF: 
Telefone fixo: Telefone celular: 
E-mail do representante legal: 
Objeto da atuação em rede: 
Anexos: (  ) Termo de atuação em rede 

(  ) Portrfólio da OSC 
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APRESENTAÇÃO 
A presente parceria tem como objetivo prestação de acolhimento voluntario, a pessoas do sexo masculino 
com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime de 
residência. De modo, a proporcionar que o acolhido seja capaz de:  

1. Ser inseridos na vida social e familiar, mantendo-se distante do uso de drogas ou substâncias afins;  

2. Apresentar aumento de sua estima, e assertividade; 

 3. Fazer uso do conhecimento adquirido para manterem-se longe de substancias (drogas e álcool), pessoas, 
lugares e hábitos que a levavam ao uso de álcool e substancias entorpecentes e psicoativas (drogas);  

4. Apresentar valores morais e sociais legalmente corretos e condizentes com a sociedade vigente e aspectos 
saudáveis de vivencia; 5. Despertar o interesse em ajudar outras pessoas que ainda sofram por não terem 
conseguido se libertar do uso e abuso de drogas e substâncias afins;   
JUSTIFICATIVA:  

O presente Edital tem por objeto chamamento público de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para, em 
parceria com Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - SEJUS, em conjunto com o Fundo Antidrogas do 
Distrito Federal - FUNPAD executar o que segue: prestação de serviços de acolhimento a pessoas com 
transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime de residência. 

A ASSOCIAÇÃO PROJETO CRIAÇÃO DE DEUS, oferece tratamento em sistema de comunidade 
terapêutica no regime de residência voluntária 24 horas, com duração de 9 meses de tratamento, sendo  este 
dividido em 3 etapas: 1-ADAPTAÇÃO; 2-CONSCIENTIZAÇÃO; 3-RESSOCIALIZAÇÃO. 

1. Nos primeiros 3 meses o acolhido vive a adaptação ao ambiente, desintoxicação e recebe orientação 
sobre as normas e regras da instituição e por meio de atendimentos individuais e em grupo recebe orientação 
sobre a dependência química, e sobre o novo estilo de vida a se adotar, incluindo atividades de espiritualidade, 
momentos devocionais como: estudos bíblicos, cultos, consagrações, buscando dar oportunidade ao acolhido 
de pensar sobre a própria vida, a partir de abordagem de temas como: mentira, obediência, vida positiva, 
família, culpa, vergonha, ciúme, solidão, felicidade. 

2. Do 4° ao 6° mês é trabalhado com o acolhido a conscientização da problemática ligada à dependência 
química, suas causas possíveis, seus efeitos devastadores, assim como dos métodos terapêuticos, com grupos 
de sentimentos, atendimentos individuais e em grupos com terapeuta e psicóloga. Onde são desenvolvidos 
trabalhos escritos que estimulam o cognitivo comportamental, também são desenvolvidas gincanas e 
brincadeiras para promover uma maior cooperação entre os acolhidos, também para que possam ser 
trabalhados os princípios da recuperação como humildade, disciplina, honestidade, mente aberta e boa 
vontade. Incluindo também atendimentos de orientação espiritual individual e em grupo trabalhando a 
necessidade da mudança de caráter, valores como honra, fidelidade, idoneidade, honestidade, perseverança, 
independente do credo e respeitando religiões, porque todos nós nascemos com uma lei eterna que sempre diz: 
“Faça o bem e evite o mal”- que é o princípio da ética. 

3. Nos 3 meses finais do tratamento começamos a trabalhar a ressocialização, onde uma vez por mês o 
acolhido passa 4 dias com seus familiares e retorna para a comunidade, também é dada a oportunidade para 
que acompanhado de um membro da equipe este acolhido acompanhe os acolhidos mais recentes em saídas 
que se façam necessárias como consultas no CAPS, médicos, ou comparecimento em questões judiciais. 

As instalações físicas do imóvel são em formato residencial e de fácil acesso, inclusive aos portadores de 
necessidades especiais com mobilidade reduzida. O ambiente é composto de residência com quartos 
individuais e coletivos, banheiros internos e externos, áreas específicas para reuniões, refeitório, lavanderia, 
piscina, academia, pomar, área de recreação, poços de piscicultura, galinheiro, hortas e jardins, 
consultórios/enfermaria.  
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 Os quartos contam acomodações condizentes com a necessidade do tratamento em leitos individuais em 
ambiente limpo e devidamente preparados par tal finalidade  

A Alimentação e o cardápio são diversificados e equilibrados, supervisionado por TECNICA EM 
NUTRIÇAO.  

A equipe multidisciplinar conta com psicólogas (que atendem em sessões individuais e/ou em grupo, conforme 
caso), terapeuta, coordenadores e monitores todos com ampla experiência em programas de tratamento de 
pessoas com transtornos decorrentes do uso e abuso de álcool e substancias psicoativas (drogas). 
 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROPOSTA:  

A presente proposta será realizada na sede da instituição proponente que está situada, COLÔNIA AGRÍCOLA 
ÁGUAS CLARAS CHÁCARA 22 LOTE 01 GUARÁ II, CEP: 71.090-255. 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 
TÍTULO DO PROJETO 

Termo de colaboração com a Organização da Sociedade Civil em parceria com a Secretaria de Estado e Justiça 
e Cidadania, em conjunto com o fundo Antidrogas do Distrito Federal para execução de prestação de serviços 
de acolhimento a pessoa com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, 
em regime de residência. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 60 meses 

PREVISÃO DE INICIO: 15/12/2018 

 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/12/2023 

 

TOTAL DE VAGAS: 56 TOTAL DE VAGAS PARA SEJUS: 28 
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Prestação de serviços de acolhimento a pessoas com transtornos decorrentes do 
uso, abuso ou dependência de substancias psicoativas em regime de residência 

 
DETALHAMENTO DAS AÇÕES: PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE, CONFORME 
RESOLUÇÃO Nº 26, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018. 
OBJETIVOS: Acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes de uso ou abuso ou dependência de 
substâncias psicoativas em regime de residência pelo período de 9 (nove) meses. 
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META RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 
PARÂMETROS 

PARA AFERIÇÃO 
DA QUALIDADE 

META 1 

Promover a 
manutenção da 
abstinência de 
substâncias psicoativas 
em um ambiente 
terapêutico. 

1. Controlar a entrada e 
saída de pessoas 
observando os cuidados 
necessários para que não 
seja permitidas entradas 
de quaiquer itens sem a 
devida supervisão. 

2. Realizar ação educativa 
com os familiares das 
pessoas acolhidas 
podendo assim, de forma 
instrutiva orientar-lhes 
em relação ao 
procedimentos internos 
quanto ao que se deve ou 
não trazer ao acolhido  

3. Realizar ação educativa 
com as pessoas acolhidas; 

1. Documento específico 
para registro de entrada 
e saída das verificações 
de rotina e controle 
através do rol de 
acolhimento e visitas. 

1.2. Quantidade de alta 
administrativa por porte 
e/ou uso de substâncias 
psicoativas;  

2. Lista de frequência 
para familiares; 3. Lista 
de frequência semanal 
de pessoas acolhidas;  

3.1. Instrumento de 
auto-avaliação do 
acolhido. 

1.Informações 
registradas em 
documento 
específico;  

1.2. 100% de alta 
administrativa por 
porte d/ou uso de 
substâncias 
psicoativas; 

 2. Frequência da 
ação, conforme 
previsto no 
regimento interno 
da Comunidade 
Terapêutica;  

3. Oferta diária da 
ação;  

3.1. Ficha 
preenchida pela 
pessoa acolhida. 

META 2: 

Promover a vida 
comunitária com os 
outros acolhidos em 
recuperação 

 

1. Organizar a rotina 
diária do acolhido na 
Comunidade Terapêutica; 

1. Resumo da rotina 
semanal (quatro 
atividades); 

 1.2. Relatório 
Informativo da Execução 
(RIE); 

1.Previsão de 
rotina com 
garantia de 
momentos 
coletivos e 
individuais, ações 
de autocuidado, 
atividades 
terapêuticas, 
espirituais, 
laborais, de lazer, 
esportivas e/ou 
culturais;  

1.2. Avaliação da 
rotina pela 
Comunidade 
Terapêutica por 
meio do RIE; 2. 
Evolução atestado 
pelo profissional, 
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conforme plano 
terapêutico. 

META 3: Conscientizar 
sobre a divisão de 
responsabilidades 
entre os acolhidos e 
equipe. 

1. Vincular o acolhido ao 
profissional da 
Comunidade Terapêutica; 

1.2. Atribuição/ delegação 
de responsabilidades aos 
acolhidos (integradores); 

1. Prontuário; 

1.2. Plano de 
Atendimento Singular 
(PAS). 

1. Evolução pelo 
profissional, 
conforme plano 
terapêutico;  

1.2. Registro em 
documento 
específico das 
responsabilidades 
e atribuições 
delegáveis, com 
previsão dos 
requisitos 
mínimos para 
delegação. 

META 4: 

Desenvolver o  
aconselhamento de 
suporte baseado em 
prevenção de recaída. 

 

1. Promover a convivência 
comunitária e/ou familiar, 
por meio de saídas 
programadas. 

1.Prontuário 1.Retorno à 
Comunidade 
Terapêutica, de 
70% dos acolhidos 
que saíram para 
convivência 
familiar e 
comunitária. 

META 5: 

Promover educação, 
treinamento e 
experiências 
vocacionais. 

 

1. Alfabetizar os acolhidos 
não alfabetizados; 
2.Realizar oficinas 
profissionalizantes, 
diretamente ou por meio 
de parcerias. 

1. Lista de Presença;  

2. Certificados de 
conclusão das oficinas 
(externos, no caso de 
parcerias) ou declaração 
de participação (interna, 
no caso de oferta direta) 

1.Alfabetizado 
100% dos 
interessados;  

2.Oferta de 
oficinas a 100% 
dos acolhidos;  

2.1.Matrícula nas 
oficinas;  

2.2. Conclusão das 
oficinas pelos 
participantes 

META 6: 

 Cuidado com as 
condições de residência 
e o processo de 
reabilitação 
psicossocial do 
acolhido. 

1. Manutenção das 
condições de 
habitabilidade, segurança 
e higiene das instalações, 
conforme a RDC 29 – 
ANVISA; 

 2. Elaborar e executar o 

1. Relatório de 
acompanhamento de 
execução, emitido pelo 
Gestor da Parceria;  

2. Plano Terapêutico;  

3. Prontuário. 

1. Atendimento à 
RDC 29 – ANVISA;  

2. Plano 
Terapêutico 
executado e 
testado pelo 
profissional;  
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Plano Terapêutico;  

3. Referenciar o acolhido 
à rede SUAS E SUS. 

3. Conferência e 
registro em 
prontuário. 

META 7: 

Oferecer apoio e 
cuidado 

pós-alta 

 

1. Encaminhar o acolhido 
com alta terapêutica ao 
CAP’s de referência e 
grupos de autoajuda. 

1. Prontuário 1. 100% de 
encaminhamento 
dos acolhidos que 
tiverem alta 
terapêutica 

PÚBLICO ALVO ALCANÇADO: Nosso público alvo são homens de 18 a 59 anos com 
problemas com álcool e outras drogas que, voluntariamente, desejam sair do estado de 
dependência química ativa. 
CONTRAPARTIDA: 

Será exigida contrapartida em serviços de acolhimento de pessoas com transtornos 
decorrente de uso, abuso ou dependência de substâncias Psicoativas em Regime de 
Residência, cuja mensuração monetária será de no máximo R$ 1.000,00 (um mil 
reais) mensais por vaga, sendo o valor por diária de R$ 33,33 (trinta e três reais e 
trinta e três centavos), conforme Portaria - MS 131/2012. 

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 
 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO

META 1: Promover a manutenção da abstinência de substâncias psicoativas 
em um ambiente terapêutico. 

AÇÃO 1: Controlar entrada e saida de pessoas e suprimentos no ambito do projeto 
criaçao de Deus; 
 
Ação 2: Promover conscientização acerca da doença da dependencia quimica; 
 
Ação 3: Solicitar exame toxicologico (quando necessario). 

 
 
15/12/2018 
 
15/12/2018 
 
 
15/12/2018 

 
 
31/12/2018 
 
31/12/2018 
 
 
31/12/2018 
 
 

META 2: Promover a vida comunitária com os outros acolhidos em 
recuperação. 
 
AÇÃO 1: Organizar a rotina diária dos acolhidos na Comunidade Terapêutica. 

 
 
 
15/12/2018 

 
 
 
31/12/2018 

META 3: Conscientizar sobre a divisão de responsabilidades entre os 
acolhidos e equipe. 
 
AÇÃO 1: Atribuição/ delegação de responsabilidades aos acolhidos 
(integradores); 

AÇÃO 2: Promover reuniões para que os acolhidos expressem suas qualificações 
e habilidades; 
 

 
 
 
15/12/2018 
 
 
15/12/2018 
 

 
 
  
31/12/2018 
 
 
 31/12/2018 
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AÇÃO3: Possibilitar que o próprio acolhido escolha a atividade a ser 
desenvolvida (sob a supervisão da equipe, observando o cumho terapeutico da 
atividade). 

 
15/12/2018 

 
31/12/2018 

META 4: Desenvolver o aconselhamento de suporte baseado em prevenção 
de recaída. 
 
AÇÃO 1: Promover a convivência comunitária e/ou familiar, por meio de saídas 
programadas. 
 
AÇÃO 2: Fortalecimento de vínculos entre os acolhidos e suas famílias e pessoas 
de referência. 

 
 
 
15/12/2018 
 
 
15/12/2018 

 
 
 
31/12/2018 
 
 
31/12/2018 

META 5: Promover educação, treinamento e experiências vocacionais. 
 
AÇÃO 1: Oferecer alfabetização aos acolhidos não alfabetizados (aos 
interessados); 

AÇÃO 2: Realizar oficinas profissionalizantes, diretamente ou por meio de 
parcerias. 
 
AÇÃO 3: Promover práticas inclusivas, através de atividades de voluntariado 
(regidas pela Lei 9.068/98 – Lei do Voluntariado). 

 
 
15/12/2018 
 
 
 
15/12/2018 
 
15/12/2018 

 
 
31/12/2018 
 
 
 
31/12/2018 
 
31/12/2018 

META 6: Cuidado com as condições de residência e o processo de 
reabilitação psicossocial do acolhido. 
 
AÇÃO 1: Manutenção das condições de habitabilidade, segurança e higiene das 
instalações, conforme a RDC 29 – ANVISA; 

AÇÃO 2: Elaborar e executar o Plano de Acolhimento singular; 
 
AÇÃO 3: Providenciar acesso dos residentes aos serviços das redes SUS e SUAS 
para atendimento (quando necessário). 

 
 
 
15/12/2018 
 
 
 
15/12/2018 
 
15/12/2018 

 
 
 
31/12/2018 
 
 
 
31/12/2018 
 
31/12/2018 

META 7: Oferecer apoio e cuidado pós-alta 
 
AÇÃO 1: Encaminhar o acolhido com alta terapêutica ao CAP’s de referência e 
grupos de autoajuda. 

 
 
15/12/2018 

 
 
31/12/2018 

 

 
ARTICULAÇÃO COM A REDE PÚBLICA OU PARTICULAR (PARCERIAS): 

O levantamento e a identificação das necessidades clínicas e ambulatoriais de cada interno é 
monitorada por todos os profissionais da instituição e consultas periódicas com posto de saúde local. 

São providenciados como parte das atividades de assistência aos internos exames periódicos e de 
doenças infectocontagiosas nos postos de saúde e CAPS , assistência social (realizados através de 
atendimento pelo CRAS), odontológico nos posto de saúde da rede publica, além de convênios 
firmado com o GDF em vigência.   

No caso de problemas de saúde o interno é acompanhado pela instituição ao serviço seja ao serviço 
médico público, seja ao atendimento privado caso o mesmo possua convênio. 

A ASSOCIAÇÃO PROJETO CRIAÇÃO DE DEUS, intervêm ainda especialmente junto a projetos 
sociais governamentais ou não, para que se disponham a dar oportunidade ao residente em 
recuperação, proporcionando formação profissional e trabalho através de cursos internos e 
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encaminhamentos quando do termino de seu tratamento.  

 

DEMONSTRAÇÃO DA ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES PROPOSTAS:  

A realização e o sucesso das ações propostas são facilmente verificadas através dos próprios residentes que 
mantêm um vínculo com a instituição ao término de seu tratamento, de parcerias com empresas privadas e pela 
própria sociedade que continuam nos encaminhando indivíduos que sofrem dos transtornos decorrentes do uso 
e abuso de álcool e substanâncias químicas, também pelos prêmios de qualidade conquistados 

Há também pelo reconhecimento público do alcance institucional através da mídia, da internet o sucesso de 
palestras e realizadas que alcançam sobretudo o publico jovem, formador de opinião, e que são faixa de risco. 

A ASSOCIAÇÃO PROJETO CRIAÇÃO DE DEUS, se dispõe a realizar palestras gratuitas como forma de 
alcançar especialmente as famílias e os jovens que se constituem público de risco, para orientar na prevenção e 
no tratamento. 

 

 

 

 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 
ITENS DE DESPESAS - VALOR (1,00) 

1) DESPESAS COM PESSOAL (Considerar Salários e Encargos Sociais) 

PROFISSIONAIS QUANT SALARIO 
Imposto 
(PIS 1%) 

FGTS 
(8%) 

FÉRIAS 
(11,12%) 

13º 
(8,33%) 

VERBAS 
RESCISÓRIAS 

(4%) 

DEMAIS 
ENCARGOS 

TRABALHISTA 
(25,5%) 

TOTAL 
MÊS 

TOTAL ANO 
TOTAL 

VIGENCIA 

Psicóloga 1 2.000,00 
     20,00  

     
160,00  

     
222,40  

      
166,60              80,00              510,00  

      
3.159,00  

      
37.908,00       189.540,00  

Assistente 
Administrativo 

1 2.000,00 
     20,00  

     
160,00  

     
222,40  

      
166,60              80,00              510,00  

      
3.159,00  

      
37.908,00       189.540,00  

Coordenadores  2 6.000,00 
     60,00  

     
480,00  

     
667,20  

      
499,80            240,00          1.530,00  

      
9.477,00  

    
113.724,00       568.620,00  

Terapeuta 1 2.000,00 
     20,00  

     
160,00  

     
222,40  

      
166,60              80,00              510,00  

      
3.159,00  

      
37.908,00       189.540,00  

Monitores 2 2.000,00 
     20,00  

     
160,00  

     
222,40  

      
166,60              80,00              510,00  

      
3.159,00  

      
37.908,00       189.540,00  

TOTAL 
               
7   14.000,00  

   
140,00  

  
1.120,00  

 
1.556,80  

   
1.166,20            560,00          3.570,00  

    
22.113,00  

    
265.356,00    1.326.780,00  
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JUSTIFICATIVA DOS ITENS DO PLANO: 

Todos os itens do plano são justificados pela proposta ofertada e a necessidade de um atendimento de 
qualidade e transparente entre as partes e a população com a devida previsão efetiva de gastos despendidos 
pelo poder publico e a contra partida ofertada pela proponente com a realização de um serviço de qualidade 
capaz de suprir as necessidades da população atendida e o retorno das pessoas atendidas ao convívio familiar e 
social como membros produtivos da sociedade. 

2) DESPESAS COMPLEMENTARES 

Alugueis 
         
1,00   CONTRATO             

      
2.000,00  

      
24.000,00  

     
120.000,00  

Serviços 
Contabilidade 

         
1,00   CONTRATO             

      
1.000,00  

      
12.000,00  

       
60.000,00  

Total de recursos anuais, caso todas as vagas sejam ocupadas: R$ 336.000,00 

Despesas com Pessoal: R$ 265.356,00 

Aplicação nas demais despesas de custeio : 70.664,00 

EQUIPE TÉCNICA: 

PROFISSIONAIS DA OSC 

 
FUNÇÃO: Representar a OSC, convocar assembléias, presidir reuniões, admitir empregados, movimentar 
contas bancarias, assinar correspondências, e documentos em nome da ASSOCIAÇÃO PROJETO CRIAÇÃO 
DE DEUS, indicar e afastar membros da diretoria colegiada, desempenhar tarefas profissionais especificas no 
âmbito da ASSOCIAÇÃO PROJETO CRIAÇÃO DE DEUS, destituir do cargo de direçãoqualquer associado, 
dentre outras. 

CARGO GRADUAÇÃO EXPERIÊNCIA OUTROS CURSOS 

Diretor presidente 
Nível Superior 

 

19 Anos de atuação na 
área de recuperação em 

dependência química em 
diversas localidades e 

instituições  

Curso de liderança comunitária 

 

FUNÇÃO: Concorrer para o aperfeiçoamento da entidade, organizar programas de capacitação, organização e 
avaliação das atividades do instituto, contatar e realizar projetos tratar de assuntos delegados pelo presidente, 
movimentar contas bancarias, assinar correspondências, e documentos em nome do instituto e substituir o 
presidente. 

CARGO GRADUAÇÃO EXPERIÊNCIA OUTROS CURSOS 

Vice presidente Nível Superior  
19 anos de experiência no 

ramo de dependência 
química  

Curso de representante de 
comunidade e outros 

 
FUNÇÃO: Elaborar programação de atividades, supervisionar e elaborar atividades terapêuticas, representar a 
instituição em encontros técnicos, seminários e congressos, dentre outras cuidar das finanças. 
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PROFISSIONAL DA PROPOSTA. 

 
CARGO GRADUAÇÃO EXPERIÊNCIA OUTROS CURSOS 

Coordenadores: 

Valmir da Silva Leite e 
Elizete Cardoso 
Nascimento 

Nível médio 
Vasta experiência a no 
ramo de dependência 

química  

E curso de capacitação em 
comunidade terapeutica 

 

FUNÇÃO: Observar e registrar sinais e sintomas apresentados pelo residente, ministrando medicamentos, 
Auxiliando no controle de estoque de materiais, equipamentos e medicamentos. 

CARGO GRADUAÇÃO EXPERIÊNCIA OUTROS CURSOS 

Assistente 
administrativo:  

Rafael Coimbra de 
Oliveira 

Nível superior 
(cursando) 

 experiência no ramo 
de dependência 
química e apoio as 
famílias dos 
dependentes químicos 

 

FUNÇÃO: Serviços administrativos 
CARGO GRADUAÇÃO EXPERIÊNCIA OUTROS CURSOS 

Terapeuta, 
Conselheiro em 
Dependência:  

Leonardo do 
Nascimento Gomes 

Nível superior 
(cursando) 

Vasta experiência a 
no ramo de 
dependência química 
a mais de 15 anos 

 

Curso de capacitação de para 
gestores comunidades 

terapêuticas. Conselheiro em 
Dependência Química 

FEBRACT – Federação 
Brasileira de Comunidades 

Terapêuticas. Aconselhamento 
terapêutico 

Atuação com o PAS- Plano de Atendimento Singular, palestras instrutivas sobre dependência química, 
terapias holísticas e aconselhamento. 

CARGO GRADUAÇAO EXPERIENCIA OUTROS CURSOS 
Psicóloga:  

Mylena dos Santos 
Sousa Silva 

Superior  experiência a no 
ramo de dependência 
química  

Pós-graduação em dependência 
química 

FUNÇÃO: Observar e registrar sinais e sintomas apresentados pelo residente, ministrando 
medicamentos, Auxiliando no controle de estoque de materiais, equipamentos e medicamentos. 

CARGO GRADUAÇAO EXPERIENCIA OUTROS CURSOS 
Monitores: Heron 
Leonardo de Brito 
Silva e Marcos 
Jacinto Batista 
Lopes 

Nível médio experiência a no ramo 
de dependência 
química  

E curso de capacitação 
prevenindo o abandono do 
tratamento em comunidade 

FUNÇÃO: Dar assistência com alternativas, buscando integrar o indivíduo ao meio, seja pelo físico ou 
emocional 

OBSERVAÇÕES: Todos os membros e participantes dos quadros da instituição são monitores e orientadores 
aptos e experientes em vários seguimentos dentro do processo de tratamento derecuperação e reinserção social 
dos residentes, enquadrando-se, cada qual em sua área de atuação seja ministrando palestras, atendimentos 
individuais ou coletivos, monitorando o grupo, dentre outras atividades conforme necessidade e organização 
administrativa  da instituição proponente. 
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ESPAÇO FÍSICO  
INTERNO Área da instituição mais de 800,00 m² 

EXTERNO 
Total da chácara  3.300 m² 

 
EXPERIÊNCIA DA OSC  
A proponente, ASSOCIAÇÃO PROJETO CRIAÇÃO DE DEUS foi fundada em 1999 e dedica-se 
integralmente à recuperação das pessoas com transtornos decorrentes do uso e abuso de substâncias 
psicoativas, álcool e seus familiares, detentora de vasta experiência no ramo e realizou  várias parcerias e 
convênios com o poder privado, sediando tratamento da dependência química e do álcool em regime de 
residência e ambulatorial e com o oferecimento de palestras, são devidamente atestadas por diversas 
instituições privadas como: CANTEIROS SUPERMERCADOS; PANIFICADORA VITÓRIA D’LUCAS;  
MERCADO FRUTAS DO REI; ESPAÇO HERBALIFE, ADAC-MM. 

 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 

Mês de 
Referência 

Mês 
1 

Mês 
2 

Mês 3 Mês 4 Mês 
5 

Mês 
6 

Mês 
7 

Mês 8 Mês 9 Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Total de 
Desembolso 

R$ 
28.00
0,00 

R$ 
28.000

,00 

R$ 
28.000,0

0 

R$ 
28.000,00 

R$ 
28.000

,00 

R$ 
28.00
0,00 

R$ 
28.000

,00 

R$ 
28.000,0

0 

R$ 
28.000,0

0 

R$ 
28.00
0,00 

R$ 
28.00
0,00 

R$ 
28.00
0,00 

Mês de 
Referência 

Mês 
13 

Mês 
14 

Mês 
15 

Mês 16 Mês 
17 

Mês 
18 

Mês 
19 

Mês 
20 

Mês 
21 

Mês 
22 

Mês 
23 

Mês 
24 

  
R$ 

28.00
0,00 

R$ 
28.000

,00 

R$ 
28.000,0

0 

R$ 
28.000,00 

R$ 
28.000

,00 

R$ 
28.00
0,00 

R$ 
28.000

,00 

R$ 
28.000,0

0 

R$ 
28.000,0

0 

R$ 
28.00
0,00 

R$ 
28.00
0,00 

R$ 
28.00
0,00 

Mês de 
Referência 

Mês 
25 

Mês 
26 

Mês 
27 

Mês 28 Mês 
29 

Mês 

30 

Mês 
31 

Mês 
32 

Mês 
33 

Mês 
34 

Mês 
35 

Mês 
36 

Total de 
Desembolso 

R$ 
28.00
0,00 

R$ 
28.000

,00 

R$ 
28.000,0

0 

R$ 
28.000,00 

R$ 
28.000

,00 

R$ 
28.00
0,00 

R$ 
28.000

,00 

R$ 
28.000,0

0 

R$ 
28.000,0

0 

R$ 
28.00
0,00 

R$ 
28.00
0,00 

R$ 
28.00
0,00 

Mês de 
Referência 

Mês 
37 

Mês 
38 

Mês 
39 

Mês 40 Mês 
41 

Mês 
42 

Mês 
43 

Mês 
44 

Mês 
45 

Mês 
46 

Mês 
47 

Mês 
48 

Total de 
Desembolso 

R$ 
28.00
0,00 

R$ 
28.000

,00 

R$ 
28.000,0

0 

R$ 
28.000,00 

R$ 
28.000

,00 

R$ 
28.00
0,00 

R$ 
28.000

,00 

R$ 
28.000,0

0 

R$ 
28.000,0

0 

R$ 
28.00
0,00 

R$ 
28.00
0,00 

R$ 
28.00
0,00 

Mês de 
Referência 

Mês 
49 

Mês 
50 

Mês 
51 

Mês 52 Mês 
53 

Mês 
54 

Mês 
55 

Mês 
56 

Mês 
57 

Mês 
58  

Mês 
59  

Mês 
60 

Total de 
Desembolso 

R$ 
28.00
0,00 

R$ 
28.000
,00 

R$ 
28.000,0
0 

R$ 
28.000,00 

R$ 
28.000
,00 

R$ 
28.00
0,00 

R$ 
28.000
,00 

R$ 
28.000,0
0 

R$ 
28.000,0
0 

R$ 
28.00
0,00 

R$ 
28.00
0,00 

R$ 
28.00
0,00 

 
 
 
 
 
 
                         ________________________________________________________________ 

VALMIR DA SILVA LEITE 
PRESIDENTE 

VALMIR DA SILVA 
LEITE:51674572115
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