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ANEXO II - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
 
 

Inclusão de Subprojeto ou de Subatividade 

TIPO DE EMENDA PARLAMENTAR:  IMPOSITIVA  ☒           NÃO IMPOSITIVA  ☐  

 

DESTINO DOS RECURSOS:
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  1800   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 Código de Classificação Institucional e Func.: 

1800.1804.10.0301.0185 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

2063 
Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE 

 

 

 

Descrição: Compra de materiais permanentes (notebooks) e contratação de serviços de terceiros para o 

desenvolvimento das atividades da Associação Liga de Amparo aos Necessitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM ALOCADOS 

Código de Classificação Econômica: 

4490  Investimentos 
 Valor acrescentado: 

 

 24.000 
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

Recursos Livres (não Vinculados) 

Código de Classificação Econômica: 

3390  Outras Despesas Correntes       
 Valor acrescentado: 

 

  185.640     
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

Recursos Livres (não Vinculados)     

Código de Classificação Econômica: 

            
 Valor acrescentado: 

 

       
Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

      

Código de Classificação Econômica: 

 

            

 Valor acrescentado: 

 

       

Fonte de Recurso da Classificação Econômica: 

      

 Total:     209.640 
 



 
 

 

1- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

  2200   RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ 

PARLAMENTAR 

 Código de Classificação Institucional e Func.: 

2200.2200.99.0999.9999 

Nº do Proj. ou Ativ.:  

9996 
Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

RESERVA PARLAMENTAR 

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação: Recursos Livres (não Vinculados) 

Código de Classificação Econômica: 

9999  Reserva de Contingência e Reserva do RPPS 
Valor retirado: 

209.640 

 

 

 

2- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                
 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     
Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            
Valor retirado: 

      

 

 

3- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                
 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     
Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais: 

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            
Valor retirado: 

      

 



 

 

4- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                
 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     
Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            
Valor retirado: 

     

 

 

5- ORIGEM DOS RECURSOS: 
 

 

Código e Nome do Órgão: 

                
 Código de Classificação Institucional e Func.: 

      

Nº do Proj. ou Ativ.:  

     
Nome do Projeto, Atividade ou Oper. Especiais:  

      

 

GRUPOS DE DESPESA A SEREM REALOCADOS 

Especificação:       

Código de Classificação Econômica: 

            
Valor retirado: 

      

 

 

JUSTIFICATIVA:  A presente Emenda visa auxiliar o trabalho da Associação Liga de Amparo aos 

Necessitados, pois embora já existam propostas desenvolvidas com as práticas de Terapias Alternativas em 

algumas escolas regulares, não há a princípio, projetos desenvolvidos em OSCs. Este que se apresenta é um 

projeto inovador e contemporâneo com a aplicação das práticas das terapias alternativas em uma Organização 

da Sociedade Civil. É totalmente revolucionário, pois não se aplica a um único grupo da instituição, mas a 

todo ser humano que faz parte da OSC, sendo um movimento que agrega a todos, toda a rede de trabalhadores 

e usuários. Caracteriza-se por sinestesia, estímulo sensorial que reage com outros sentidos intensificando a 

ação. Desta forma, a resultante positiva do processo de aplicação terapêutica está fortalecida, pois todos os 

envolvidos na instituição estão tomados pela mesma laboração. Se a ideia inicial era ter como resultante a 

promoção da saúde juntamente com a melhoria do aprendizado das crianças e adolescentes da ALAN, agora 

temos uma ação muito mais interessante e agregadora. A atenção do projeto está voltada a um objetivo maior, 

fortalecer a todos, cuidando também dos adultos para que possam fortalecer e cuidar dos menores, ponto chave 

do desfecho. 

 

 



Nome do(a) Vereador(a): 

 

Mariana Pimentel 
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1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 PRESENÇA da SAÚDE na EDUCAÇÃO: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM 

TERAPIAS ALTERNATIVAS 

 

 

O presente projeto tem como principal ação a Implementação de Atendimento 

Especializado em TERAPIAS ALTERNATIVAS na ALAN como recurso na 

qualificação do atendimento voltado a promoção e garantia dos direitos das 

crianças e adolescentes entrelaçando a educação e a saúde num único objetivo de 

proporcionar a saúde mental prevenindo-a, mantendo-a e fomentando-a. 

Foco de investimento 

O investimento em equipe de profissionais que exercem as TERAPIAS 

ALTERNATIVAS e que desenvolvam o atendimento específico nos programas 

SMED e SCFV e nas equipes da ALAN como estratégia para qualificar o 

atendimento de crianças de um ano (1) até quinze (15) anos, assim como promover o 

atendimento assistindo as equipes que compõe o quadro de funcionários. 

Público Beneficiado Diretamente 

260 Crianças e Adolescentes dos bairros Bom Jesus e Passo das Pedras que 

frequentam o SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo das 
unidades da ALAN Bom Jesus e ALAN Maria Tereza 

190 Crianças da Educação Infantil da ALAN Bom Jesus e ALAN Maria Tereza. 

50 Funcionários da ALAN Bom Jesus e Maria Tereza 

Atendimentos 

500 atendimentos diretos 

Área geográfica de abrangência 

ALAN Bom Jesus - Bairro Bom Jesus na zona leste e ALAN Maria Tereza - Passo 

das Pedras /Vila Operária região Eixo Baltazar da cidade de Porto Alegre 

Zona leste bairro Bom Jesus e Passo das Pedras 

Objetivo do Projeto 

Disponibilizar ao coletivo da ALAN, programas e equipes, ação de promoção à saúde 

e o desenvolvimento da aprendizagem utilizando como recurso a prática das Terapias 

Alternativas. Esta ação visa também à prevenção da instabilidade emocional, a 

manutenção do equilíbrio emocional, minimizar os danos do contexto emocional e a 

reabilitação. Desta forma, a ação pretende intentar o autodomínio emocional 

prevendo assim, uma melhora substancial no autoconhecimento e controle das 

emoções nos âmbitos intrapessoal e interpessoal resultando a evolução do indivíduo 

no processo de ensino aprendizagem que envolve educadores, professores, alunos e 

usuários dos programas desenvolvidos na ALAN, e a promoção do desenvolvimento 

infantil saudável.   

Estão entre outros objetivos estão as ações previstas do projeto “Implementação das 

Terapias Alternativas na ALAN” efetivar a aplicação das TERAPIAS 

ALTERNATIVAS diretamente na Educação Infantil, Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo e equipe de colaboradores da ALAN Bom Jesus e Passo 

das Pedras. 

Contratar recursos humanos especializados nas Terapias Alternativas para ampliar, 

qualificar e diversificar o atendimento.  
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Diagnosticar o desenvolvimento emocional, processo de desenvolvimento escolar e 

profissional conforme o cliente. 

Acompanhar a evolução dos resultados aplicados em cada caso com construção de 

planilha avaliativa do início do projeto e ao findar doze meses depois. 
Ações Previstas 
Contratação de Equipe – uma coordenação e cinco (5) profissionais especializados 
em Terapias Alternativas e um profissional de apoio administrativo. 
Compra de dois (2) notebooks para produção da documentação. 
Capacitação: O que são e quais os objetivos das Terapias alternativas ou 
complementares? 
Aplicar diagnóstico dos participantes – Educação Infantil, Serviço de Convivência e 
Equipe de colaboradores. 
Aplicar as terapias alternativas e/ou complementares. 
Concluir e avaliar os resultados ao final do projeto. 
Resultados que esperamos alcançar 
Ao executar as ações previstas através do investimento obtido e aplicar as Terapias 

Alternativas/complementares nos grupos Educação Infantil, Serviço de Convivência e 

Equipe de colaboradores o projeto espera uma melhora emocional significativa a 

ponto de adquirir equilíbrio físico, intelectual e emocional para melhor rendimento e 

aproveitamento escolar, melhoramento na aprendizagem, aumento da concentração, 

melhora no convívio social, aumento da autoestima,  segurança, aperfeiçoamento e 

fortalecimento profissional, enriquecimento coletivo, prosperidade pessoal, progresso 

e desenvolvimento de projeto de vida e aperfeiçoamento da consciência corporal.  

Duração do Projeto 

O projeto tem prazo de execução de 12 meses. 

Valor total estimado do Projeto 

R$ 209.640,00 
Valor total estimado de investimento por pessoa 

R$ 209.640,00/500 indivíduos atendidos  

Valor de investimento individual: R$419,28  
Valor  do Recurso do Programa Investimento Certo 

R$ 209.640,00 
Apoiadores e Parceiros 

A ALAN – Associação Liga de Amparo aos Necessitados conta com a sua estrutura 

física e humana para contribuir com o desenvolvimento do Projeto de Implantação 

das Terapias Alternativas. A instituição tem como parceiras a SMED/POA no 

atendimento das Crianças da Educação Infantil, e a FASC - Fundação de Assistência 

Social de Porto Alegre no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – 

SCFV no atendimento de crianças e adolescentes. 
 

 

2.1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 
a. ASSOCIAÇÃO LIGA DE AMPARO AOS NECESSITADOS 
b. CNPJ: 89.455.422/0001-65 
c. ANO DE FUNDAÇÃO: 02 DE MAIO DE 1957 
d. ENDEREÇO SEDE: Rua Panamá 324 Bairro Bom Jesus Cep: 91420-200 
e. Fone/FAX: 51 3334 8727 

2. APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE 

ASSOCIACAO 
LIGA DE 
AMPARO AOS 
NECESSITADOS:8
9455422000165

Assinado de forma 
digital por ASSOCIACAO 
LIGA DE AMPARO AOS 
NECESSITADOS:8945542
2000165 
Dados: 2022.11.10 
14:17:09 -03'00'
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3. APRESENTACAO DO PROJETO 

f. E-mail: osc.ligadeamparo@gmail.com 
g. Rede Social: Instagram: alan_poa      Facebook: Alan Liga de Amparo 
h. NOME FANTASIA ou EXECUTORA DO PROJETO: ALAN 
i. Endereço da Execução do Projeto:  
ALAN BJ Rua Panamá 324 Bairro Bom Jesus Cep: 91420200 
ALAN MT Rua Dez de Maio 265 Passo das Pedras 
j. Número de registro do CMDCA: 310 
k. Número de Inscrição no CMAS: 091/2011 
l. Representante legal: Luciano da Silva Amaral 
m. CPF do Representante legal: 645.880.920-49 
 
2.2 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  

A Alan é uma instituição que tem seu início no dia 02 de maio de 1957 há 65 anos e 

nasce depois de uma série de ações voluntárias e contínuas na comunidade do 

bairro Bom Jesus em Porto Alegre. Com a alta demanda de necessidades da 

comunidade extremamente carente, o casal fundador da ALAN decide focar o seu 

trabalho em uma ação pontual e direta de atendimento as crianças. Desde então, a 

instituição vem atendendo crianças e posteriormente ampliando o atendimento para 

adolescentes e famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente 

conta com as parcerias e convênios da SMED e FASC de Porto Alegre já firmadas 

há longa data e renovadas anualmente, mantendo os objetivos iniciais de sua 

fundação com o compromisso e respeito a comunidade. 

 

 

3.1 LOCAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

O Projeto de Implantação das Terapias Alternativas têm dois locais de abrangência no 

qual será investido o capital do Programa Investimento Certo. São eles a ALAN Bom 

Jesus que se localiza no bairro Bom Jesus e a ALAN Maria Tereza que se localiza no 

bairro Passo das Pedras. 

3.2 PÚBLICO 

Existem três grupos que se beneficiam diretamente na existência e execução do 
Projeto. São eles: as crianças da Educação Infantil; as crianças e adolescentes do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; a Equipe de colaboradores da 
ALAN. Faz-se importante salientar que o desenvolvimento do projeto deve atender a 
instituição integralmente a fim que os resultados tenham valores positivos. 
 

BENEFICIÁRIO DIRETO 
Crianças de um (1) aos cinco (5) anos de idade do bairro Bom Jesus (108 metas) e no 
Passo das Pedras (81 metas) que são atendidos na Educação Infantil na instituição 
através da parceria da SMED. 
Crianças e adolescentes dos seis (6) aos quinze (15) anos de idade do bairro Bom 
Jesus (160 metas) e Passo das Pedras (100 metas) com parceria da FASC – Porto 
Alegre. 
As Crianças e adolescentes abarcadas nos atendimentos da instituição se encontram 
e situação de risco e vulnerabilidade social destas regiões supracitadas. As principais 
vulnerabilidades como a violência doméstica, abuso, condição precária de moradia e 

ASSOCIACAO 
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AMPARO AOS 
NECESSITADOS:
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digital por 
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insegurança alimentar, falta de vínculo afetivo familiar, negligência, maus tratos e 
erradicação do trabalho infantil estão entre os principais pontos. As equipes de 
profissionais da ALAN lidam diariamente com os mais diversos conflitos e demandas 
específicas de cada criança e adolescente. Esta sobrecarga advinda da instabilidade 
emocional, que também afeta diretamente a capacidade de desenvolvimento 
intelectual e físico das crianças e adolescentes acaba resultando num atendimento 
trabalhoso, desgastante e até mesmo pouco produtivo para os profissionais que 
refletem o contexto apresentado. A saúde abalada contamina toda a rede de pessoas 
envolvidas na instituição, desde a recepção que faz a acolhida e entrega das crianças 
e adolescentes, passando pelas equipes de limpeza, equipes de cozinha, educadores, 
professores coordenadores e pessoal do administrativo. Exatamente como acontece 
quando uma peça de dominó é derrubada a frente de uma fila de tantas outras peças, 
derrubando uma a uma, numa corrente rápida e desenfreada de instabilidade 
emocional. 
BENEFICIÁRIOS INDIRETOS 

Como beneficiários indiretos temos os núcleos familiares de cada atendimento direto, 
equipe colaboradora da instituição, comunidades do bairro Bom Jesus e Passo das 
Pedras. 
 

3.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  
Primeiramente, de acordo com o Ministério da Saúde a prática das terapias 

alternativas implementadas pelo SUS tem entre objetivos “a prevenção de agravos e 
da promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada ao 
cuidado continuado, humanizado e integral em saúde” (2022 saude.gov.br) que vão 
diretamente ao encontro dos nossos objetivos na implementação do projeto de 
Terapias Alternativas na ALAN. Este olhar para o todo da instituição e não apenas 
para as partes que o constituem é a espinha dorsal do projeto para atingir os objetivos 
propostos e desta forma garantir e promover os diretos das crianças e adolescentes. 

Sabendo que a maioria dos colaboradores da equipe pertence às comunidades e a 
regiões atendidas, assim como as crianças e adolescentes da Educação Infantil e do 
Serviço de Convivência, observamos que este traço comum de pertencimento das 
pessoas envolvidas está inserido em um mesmo contexto. Uma região de conflitos, 
pouca infraestrutura, saneamento básico precário, sendo zona de segregação social e 
espacial em situação de pobreza e vulnerabilidade. Neste sentido toda a instituição é 
fruto do mesmo sistema e consequentemente deve ser tratada por inteiro.  

Com as práticas da terapia alternativa a ALAN terá profissionais competentes para 
atuar com métodos alternativos que irão atuar em todo corpo da instituição 
tencionando resultados diretos em todas as partes aplicadas e promovendo e 
garantindo os direitos fundamentais das crianças e adolescentes conforme o ECA – 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, onde cito o Art. 7º “A criança e o adolescente têm 
direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas 
que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existência”(ECA – 2012). Ainda nesta linha de pensamento, o projeto 
permite a execução do Art. 11. “É assegurado atendimento integral à saúde da criança 
e do adolescente, ... , garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para promoção, proteção e recuperação da saúde. § 1º A criança e o adolescente 
portadores de deficiência receberão atendimento especializado. § 2º Incumbe ao 
poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, 
próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação” (ECA – 
2012).  

Embora as terapias alternativas não sejam medicamentos, após sua aplicação têm 
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efeitos terapêuticos. Segundo o artigo uso de medicamentos e orientações, “os 
medicamentos são substâncias que objetivam curar doenças ou aliviar sintomas. São 

usados para trazer bem-estar” (2009), exatamente o que o projeto tenciona. Segundo 

estudos, as práticas alternativas, também conhecidas como integrativas e 
complementares, oferecem uma quantidade de benefícios que vão desde a redução e 
gestão do estresse, da ansiedade, depressão e compulsão por exemplo. Visam à 
melhoria da integral do indivíduo e da população. A sensação de bem-estar resulta no 
enriquecimento dos estados físico, mental e emocional, autoconhecimento com 
aumento da autoestima, tranquilidade e paz emocional. Acreditando neste desfecho 
próspero aplicado a toda instituição é que o projeto de implementação das práticas de 
terapias alternativas se justifica, pois “tais sistemas e recursos envolvem abordagens 
que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e 
recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na 
escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser 
humano com o meio ambiente e a sociedade. Outros pontos compartilhados pelas 
diversas abordagens abrangidas nesse campo são a visão ampliada do processo 
saúde-doença e a promoção global do cuidado humano, especialmente do 
autocuidado”(PNPIC, 2006). 

Embora já existam propostas desenvolvidas com as práticas de Terapias 
Alternativas em algumas escolas regulares, não há a princípio, projetos desenvolvidos 
em OSCs. Este que se apresenta é um projeto inovador e contemporâneo com a 
aplicação das práticas das terapias alternativas em uma Organização da Sociedade 
Civil. É totalmente revolucionário, pois não se aplica a um único grupo da instituição, 
mas a todo ser humano que faz parte da OSC, sendo um movimento que agrega a 
todos, toda a rede de trabalhadores e usuários. Caracteriza-se por sinestesia, estímulo 
sensorial que reage com outros sentidos intensificando a ação. Desta forma, a 
resultante positiva do processo de aplicação terapêutica está fortalecida, pois todos os 
envolvidos na instituição estão tomados pela mesma laboração. Se a ideia inicial era 
ter como resultante a promoção da saúde juntamente com a melhoria do aprendizado 
das crianças e adolescentes da ALAN, agora temos uma ação muito mais interessante 
e agregadora. A atenção do projeto está voltada a um objetivo maior, fortalecer a 
todos, cuidando também dos adultos para que possam fortalecer e cuidar dos 
menores, ponto chave do desfecho.  

A ALAN quer investir em suas prioridades, que são os seres humanos, 
oportunizando os adultos, equipes de colaboradores, as crianças e adolescentes a 
experimentarem vivências significativas para o seu desenvolvimento e ampliação de 
consciência.  
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3. 4 OBJETIVOS 
 

3.5 CRONOGRAMA DO CUMPRIMENTO DO PROJETO  

O Projeto inicia no primeiro mês da liberação da verba e se estende pelos 12 meses 
seguintes. 
 1º 

mês 

2º 

mês 

3º 

mês 

4º 

mês 

5º 

mês 

6º 

mês 

7º 

mês 

8º 

mês 

9º 

mês 

10º 

mês 

11º 

mês 

12º 

mês 

Reuniões x x x x x x x x x x x  

Capacitação x            

Anamnese x x           

Práticas x x x x x x x x x x x  

Avaliação  x x x x x x x x x x x 

3.4.1 Objetivo Geral 

Implementação de atendimento especializado nas Terapias Alternativas na ALAN 

 3.4.2 Objetivos específicos Ações PRAZOS 

1. Contratação Recursos Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linhas Terapêuticas:  
Thetahealing 
Reike 
Constelação Sistêmica 
Bioenergia 
Magnetismo 
Fitoterapia 
Barra de Access 
Meditação 
Sistema Acturiano 
Alinhamento dos Chacras 
 
 

A. Coordenador do Projeto  Primeiro mês 

B. Auxiliar Administrativo  Primeiro mês 

  C. Terapeuta Especializado 

 

 Primeiro mês 

  D. Terapeuta Especializado  
  

 Primeiro mês 

  E. Terapeuta Especializado  
  

 Primeiro mês 

  F. Terapeuta Especializado  
  

 Primeiro mês 

 G. Terapeuta Especializado  
  

 Primeiro mês 

  

 

2.  Compra de material permanente A. Compra de (2) duas 
unidades Notebooks 
B. Compra de Celulares (2) 
duas unidades 
 

 Primeiro mês 

3. Atendimento Aplicação das práticas 12 meses 

  4.Anamnsese Clientes  Primeiro mês 

 5.Capacitação da ALAN ALAN e responsáveis  Primeiro mês 

 6.Avaliação Do processo do projeto 12 meses 

7.Reuniões Equipe de terapeuta   12 meses 

8. Devolutiva Resultado do projeto Até 60 dias após o término 
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Devolutiva            Até 60 dias do 
término do 
projeto. 

 
 

 

3.6 METODOLOGIA 
 

O primeiro mês de execução inicia os atendimentos são feitos presencialmente com 
prévia autorização dos responsáveis, pela equipe de terapeutas que deve estar 
disponível semanalmente para este fim. A equipe participa de dois encontros 
semanais para execução e alinhamento do projeto. O primeiro encontro se destina as 
reuniões da equipe, discussão de casos e estratégias de alinhamento. No segundo 
encontro, localizam-se os atendimentos presenciais diretos e a aplicação das práticas 
das terapias alternativas.  
Todos os atendidos passam pela construção de anamnese, sendo entrevistados, 
indivíduo ou familiar, pelos profissionais das terapias alternativas com a intenção de 
ser o ponto inicial do diagnóstico ou resposta emocional. Nesta etapa os casos são 
organizados e direcionados as terapias complementares e seguindo as aplicações 
semanais até o findar deste projeto.   
Oferta de capacitação informativa para a ALAN e comunidade vinculada através das 
crianças e adolescentes. 
A equipe de terapeutas alternativos vai se adequar conforme as demandas. Para as 
crianças e adolescentes os professores e educadores acompanham juntamente com 
os terapeutas a evolução ou resposta aos tratamentos indicados. 
 

3.7 COMO A COMUNIDADE VAI PARTICIPAR DO PROJETO? 

A participação direta da comunidade se dá através dos professores, educadores 
que pertencem a comunidade, crianças e adolescentes atendidos pelos 
programas do SCFV e SMED da ALAN e seus familiares indiretamente.  
 

3.8 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

https://www.uninter.com/graduacao-ead/pics-praticas-integrativas-e-
complementares/?gclid=CjwKCAjw8JKbBhBYEiwAs3sxN2psp9IAp0OtArtU89IQ
AhT7v3sMt-ixdUbzrGZEgDARaiS22lhdPRoCbsoQAvD_BwE  
Visitado em 04/11/22 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnpic.pdf visitado em 04/11/2022 
 
https://aps.saude.gov.br/politicas/pnpic visitada em 04/11/2022 
 
https://revistaabm.com.br/artigos/os-beneficios-das-terapias-alternativas-
conheca-as-29-oferecidas-no-sus    visitado em 04/11/2022 
 
5 razões que provam por que todo mundo deveria fazer terapia - Hospital Santa 
Mônica (hospitalsantamonica.com.br)   Psiquiatria, Tag: Terapia e Psicoterapia  
visitado em 02/11/2022 
 
Uso de medicamentos – orientações | Biblioteca Virtual em Saúde MS 
(saude.gov.br) visitado em 30/09/2022 
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https://www.uninter.com/graduacao-ead/pics-praticas-integrativas-e-complementares/?gclid=CjwKCAjw8JKbBhBYEiwAs3sxN2psp9IAp0OtArtU89IQAhT7v3sMt-ixdUbzrGZEgDARaiS22lhdPRoCbsoQAvD_BwE
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https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnpic.pdf
https://aps.saude.gov.br/politicas/pnpic%20visitada%20em%2004/11/2022
https://revistaabm.com.br/artigos/os-beneficios-das-terapias-alternativas-conheca-as-29-oferecidas-no-sus
https://revistaabm.com.br/artigos/os-beneficios-das-terapias-alternativas-conheca-as-29-oferecidas-no-sus
https://hospitalsantamonica.com.br/5-razoes-que-provam-por-que-todo-mundo-deveria-fazer-terapia/
https://hospitalsantamonica.com.br/5-razoes-que-provam-por-que-todo-mundo-deveria-fazer-terapia/
https://bvsms.saude.gov.br/uso-de-medicamentos-orientacoes/
https://bvsms.saude.gov.br/uso-de-medicamentos-orientacoes/
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3.8 COMO O PROJETO PRETENDE INTERAGIR COM POLÍTICAS PÚBLICAS? 

O projeto tem relação direta com as políticas públicas relacionadas aos 
atendimentos e proteção de crianças e adolescentes em situação de risco e 
vulnerabilidade social dentro do que está previsto no ECA e LOAS. A manutenção 
e qualificação do atendimento no cuidado e promoção da saúde e garantia de 
direitos estão abarcados no projeto que unifica saúde e educação.  

 

3.9 AVALIACÃO DO PROJETO (Avaliação de resultados) 
 

Objetivos 
específicos 

Perguntas de 
avaliação 

Indicadores Formas de 
verificação 

Periodicidade 

Disponibilizar as 

práticas terapeuticas 

Foi ofertada a 

todas as equipes e 

participantes do 

SMED e SCFV? 

Aplicação de 
autorização 

Autorização previa 
positiva 

Mês inicial 

Prevenção e 

manutençção de 

instabilidade 

emocional 

Como o cliente se 

sente antes de 

iniciar o projeto? 

Estável a maioria das 
vez 

Instável às vezes 
Instável a maioria das 

vezes 

Entrevista 
Direta 

Ou  
com responsável 

Período de Anamnese 
 

 
Período de Avaliação 

Minimizar danos do 
contexto emocional 

Desde o início da 
aplicações houve 

mudança positiva? 

Continua estável 
Melhorou a 

instabilidade e tende 
a estabilidade  

Continua instável 
Aumentou a 
instabilidade 

Reunião com equipe 
 

Retorno dos 
professores 

 
 

Retorno da família 

Mensal 

Reabilitação Necessita maiores 
intervenções 
terapêuticas? 

Mantem-se instável 
Aumento da 
instailidade 

Reunião com equipe 
Retorno dos 
professores 

 
Retorno da família 

Mensal 

Evolução do processo 

de aprendizagem 

Responde 

positivamente as 

atividades 

propostas? 

Mantém-se sem 
interesse 

Aumento de interesse 
Diminuição de 

interesse 

Reunião com equipe 
 

Retorno dos 
professores 

Retorno da família 

Mensal 

Auto conhecimento 
intrapessoal 

É capaz de se ver 
demostrar 

sentimentos e 
emoções 

claramente? 

Comunica-se 
claramente através de 

linguagem verbal e 
não verbal 

Não se expressa 
claramente 

Sem comunicação 

Reunião com equipe 
 

Retorno dos 
professores 

 
 

Retorno da família 

Mensal 

Auto conhecimento 
interpessoal 

É capaz de 
demonstrar 

sentimentos e 
emoções pelos 

outros ? 

Comunica-se 
claramente através de 
linguagem verbal e 
não verbal 

Não se expressa 
claramente 

Sem 
comunicação 

Reunião com equipe 
 

Retorno dos 
professores 

 
 

Retorno da 
família 

Mensal 
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Avaliação Geral Como foram os 
resultados 
aplicados? 

Mais que satisfatórios 
Satisfatórios 

Pouco Satisfatórios 

Reunião com equipe 
 

Retorno dos 
professores 

Retorno da família 

Último mês 

 

 

 

 
3.10 COMO O PROJETO SERÁ DIVULGADO? 

Instrumentos Mídias  Quantidade Propósito Custo (R$) 

Instagram semanal  Compartilhar a execução do projeto  R$ 0,00 

Facebook semanal Compartilhar a execução do projeto  R$ 0,00 

total    

 

3.11 PARCERIAS INSTITUCIONAIS (convênios que serão firmados/estabelecidos 

para a execução do projeto que está sendo apresentado (listar os parceiros mais 
recentes) 

Nome do Parceiro Tipo de Contribuição  

  

  

  

  

 

3.12 ORÇAMENTO RESUMIDO 

Parceiro Valor do Investimento (em 
R$) 

FUNCRIANÇA R$ 0,00 

Instituição proponente  R$ 0,00 

SMED R$ 0,00 

SCFV R$ 0,00 

Total R$ 0,00 

 

1.  ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO 
 

 

NATUREZA DO MOVIMENTO 
CUSTO MÊS 

NÚMERO DE 
MESES 

CUSTO TOTAL 

1. CONSUMO    

1.2.      

1.3    

SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
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2.  Pagamento de Pessoal     

2.1 Colaboradores     

2.2     

2. Eventuais Rescisões    

SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

3. Serviços de Terceiros 
 

   

3.1 Coordenação R$ 2.210,00  R$ 26.520,00 

3.2 Auxiliar Administrativo R$ 2.210,00  R$ 26.520,00 

3.3 Terapeuta E R$ 2.210,00  R$ 26.520,00 

3.4. Terapeuta E R$ 2.210,00  R$ 26.520,00 

3.5 Terapeuta E R$ 2.210,00  R$ 26.520,00 

3.6 Terapeuta E R$ 2.210,00  R$ 26.520,00 

3.7 Terapeuta R$ 2.210,00  R$ 26.520,00 

SUB-TOTAL   R$185.640,00 

 

4. Outros    

4.1    

SUB-TOTAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

TOTAL R$ 209.640,00 

Porto Alegre, 07 de novembro de 2022. 

 

 

 

_____________________________ 

Luciano da Silva Amaral 

5. Permanente unitário  quantidade total 

5.1 Computador notebook: 
      Duas unidades 

R$ 6.000,00  02 R$ 12.000,00 

5.2  Celular  R$ 6.000,00 02 R$ 12.000,00 

5.3    

SUB-TOTAL R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 24.000,00 
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CPF 645.880.920-49 

Presidente da ALAN 

 


