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PLANO DE TRABALHO/TRATAMENTO A DEPENDENTE QUÍMICO 

 

Identificação do Proponente 

Entidade: Casa de Recuperação Projeto Restauração 

CNPJ: 04.409.180/0001-10 

Endereço Chácara: Estrada Da noite – Chácara São José 

Bairro: Gleba Jaborandi CEP: 87.504-616 

Endereço Correspondência Rua Aricanduva, 4081, CX 49 

Bairro: Centro CEP: 87.502-970 

Fone: 3056-5305 

Fax:   3056-5301 

E-mail: 

administracao@projetorestauracao.org.br 

Celular: 8832-2778 Cristiane 

              8831-5441 Monitor 

Site- www.projetorestauracao.org.br 

 

 

Identificação do Dirigente da Entidade Proponente 

Nome: Juarez Casagrande 

Endereço: Av. Brasil 4522, Apto 302 Edifício Marques De Lafayette 

Cidade: Umuarama U.F.: PR CEP: 86.875-023 

Fone: (44) 9 8828-3769 

E-mail: juarez@casagrandeadv.adv.br 

Data da posse: 01/04/2017 Termino da posse: 31/03/2019 

RG: 12/R.2.433.945-SSP-PR CPF: 770.690.309-59 

 

Identificação do Tesoureiro da Entidade Proponente 

Nome: Dheferson de Oliveira Ribeiro 

Endereço: Rua Maria Aparecida Felisberto, nº 3337 

Cidade: Umuarama U.F.: PR CEP:  

Fone: (44)  

E-mail: dheferson@casagrandeadv.adv.br 

Data da posse: 01/04/2017 Termino da posse: 31/03/2019 

RG:7.799.239-1 SSP-PR CPF:041.905.689-02 

mailto:administracao@projetorestauracao.org.br
http://www.projetorestauracao.org.br/
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Identificação do Contador da Entidade Proponente 

Nome: Giovanni Mura 

Endereço: Av. Brasil, 4172 

Cidade: Umuarama U.F.: PR CEP:  

Fone: (44) 3623-2003 C.N.P.J/C.P.F: 412.697.999-91 

 

1. DO INTERESSE PÚBLICO 

 

O Projeto Restauração tem como justificativa principal a geração de 

oportunidades para a população de adolescente a partir de 17 anos e homens 

de Umuarama e Região para tratamento de Dependência Química, voltado 

inteiramente à reestruturação social e pessoal de indivíduos, que, através do 

uso de substâncias psicoativas vieram a sofrer uma desestruturação em sua 

vida. 

Despertar a livre expressão, a criatividade e conscientização, do usuário 

levando o conhecimento teórico-prático visando a aplicabilidade da ocupação, 

mostrando sua importância junto a sociedade. 

 

2. DIAGNÓSTICO 

 

 A Casa de Recuperação Projeto Restauração surgiu através de um 

desejo no coração de nosso atual diretor, em meados do mês de dezembro de 

1999 e formaram a primeira diretoria e a casa foi fundada em 4 de abril de 

2001, com a finalidade de atender, estimular e desenvolver atividades de 

promoção humana, social, cultural e devocional, ofertando uma forma de 

reestruturar sua vida. Diante da necessidade de atendimento e para implantar o 

sistema de trabalho é que foi locada a chácara onde funciona o projeto até 

hoje. 

 As drogas são definidas como toda substância, natural ou não, que 

modifica as funções normais de um organismo. Também são chamadas 
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de entorpecentes ou narcóticos. A maioria das drogas são produzidas à partir 

de plantas (drogas naturais), como por exemplo a maconha, que é feita com 

Cannabis sativa, e o Ópio, proveniente da flor da Papoula. Outras são 

produzidas em laboratórios (drogas sintéticas), como o Ecstasy e o LSD. A 

maioria causa dependência química ou psicológica, e podem levar à morte em 

caso de overdose. Existem exames médicos que conseguem detectar a 

presença de várias drogas no organismo - são chamados de Exames 

Toxicológicos. As pessoas que tentam abandonar as drogas podem sofrer com 

a Síndrome de Abstinência, que são reações do organismo à falta da droga. 

Principais tipos de drogas: Drogas Naturais; Drogas Sintéticas; Drogas Semi-

Sintéticas. Outras Drogas: inalantes, solventes, bebidas alcoólicas, cigarro 

Descrição da realidade: 
 
 As drogas causam atualmente um grande problema na sociedade. OMS 

(Organização Mundial da Saúde) afirma que consumo de drogas causa 500 mil 

mortes anuais. Segundo diretora-geral da OMS, situação está piorando. 

Margaret Chan defende que consumo de droga seja visto como uma questão 

de saúde, não apenas como uma questão criminal. 

 A OMS estima que o consumo de drogas é responsável por cerca de 

meio milhão de mortes a cada ano. Mas este número só representa uma 

pequena parte do dano causado pelo problema mundial das drogas", disse 

Chan durante seu discurso perante a Comissão de Narcóticos da ONU, que 

reúne-se em Viena. Fonte G1/Bem-estar. 

 Esta instituição a 16 anos trabalha com o objetivo de prevenir mortes e 

transformar dependentes químicos em pessoas libertas e habilitadas para que 

vivam para a glória de Deus e a serviço da comunidade. 

Forma de Execução das Ações: 

https://www.infoescola.com/saude/dependencia-quimica/
https://www.infoescola.com/drogas/overdose/
https://www.infoescola.com/drogas/exame-toxicologico/
https://www.infoescola.com/drogas/exame-toxicologico/
https://www.infoescola.com/drogas/sindrome-de-abstinencia/
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  Acompanhamentos Espiritual 

Entendemos e temos testemunhado inúmeras recuperações através da 

fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. (João 8:32) 

  Neste ponto, levamos o aluno a entender sua necessidade espiritual, de 

manter uma relação pessoal com seu Criador, e isso, através da oração e 

leitura da palavra de Deus. 

 Fazemos estudos da Palavra de Deus e também artigos ligados à 

espiritualidade do homem. Aos domingos de manhã os internos fazem escola 

bíblica, momento para estudo da palavra e reflexão da vida. 

Acompanhamentos Psiquiátricos 

Quando a necessidade psiquiátrica o aluno é enviado á consulta com o 

médico psiquiatra, o qual passa ser acompanhado de forma mais detalhada, na 

maioria dos casos a recomendação para o atendimento psiquiátrico é solicitada 

pela psicóloga. 

Acompanhamentos Psicológicos 

Atendimento em nossa instituição com Psicóloga contratada que efetiva 

acompanhamento em grupo como também individual. 

Terapias Ocupacionais 

Todos os afazeres da casa e cuidados com a estruturação do Projeto são 

divididos diariamente entre os internos em sistema de rodízio. As tarefas são 

dividas tais como: limpeza de refeitório, alojamentos, cuidar dos animais, 

limpeza do terreno, capinar, plantar, cuidar da horta, ir ao mercado buscar 

alimentos, etc. 

Palestra E Testemunhos 

São convidadas para dar palestras, quase todas as semanas, pessoas que 

foram envolvidas no vício e agora estão vivendo uma nova vida. 

Fitas de vídeo, com mensagens bíblicas, como também filmes seculares 

com mensagens importantes são apresentados aos alunos. 
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Os vídeos são pedagogicamente direcionados e depois de assistidos são 

debatidos entre todos para que as mensagens sejam refletidas por cada aluno. 

 
Esporte & Lazer 

São efetuados jogos de futebol três vezes na semana, exercícios nos 

aparelhos da terceira idade três vezes na semana, também são realizado 

pescarias em rios, e visitas a lugares onde se preserva a natureza como 

também hospitais e igrejas. 

 
Reinserções Sociais  

 Depois de cumprido o tempo e estando o aluno em condições, 

procuramos ingressá-lo em algum trabalho, através de parceria com 

empresários do município. 

Vale lembrar que a parceria com diversos setores da sociedade civil seja 

governamental ou não, fortificam e atestam a credibilidade do trabalho 

desenvolvido na busca do resgate pessoal de cada interno, bem como a 

transparência e segurança aos familiares de que o interno está sendo 

atendido em condições dignas onde sintam o verdadeiro processo de 

restauração física, espiritual e social. 

 

Grupos De Confronto E Sentimento 

      Nas reuniões que acontecem em grupo, buscamos levar entendimento do 

por que desta vida, a qual eles vinham vivendo. Tentando conscientizar cada 

um através do testemunho deles próprio, a necessidade de um novo caminho 

para suas vidas. 

      Com o objetivo de confrontar como também orientá-los sobre a 

conscientização e Prevenção do uso de Drogas e álcool, visando preparar 

pessoas capazes de resistir aos apelos perigosos dos vícios 

 

Trabalhos Social Com As Famílias 
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São realizadas reuniões mensais, pela equipe técnica (psicóloga e 

assistente social), buscando estabelecer vínculos com as famílias, no intuito de 

orientá-las nas suas dificuldades em lidar com seus familiares dependentes de 

substancias psicoativas. Estas reuniões possibilitam verificar o contexto 

pessoal, familiar e social que o usuário está inserido, permitindo assim, o 

desenvolvimento de trabalhos de caráter psicossocial, com orientações que 

visam fortalecer os vínculos afetivos. Durante as reuniões as famílias são 

ouvidas e orientadas quanto ao entendimento da problemática evidenciada, 

para busca de alternativas, que as levem ao enfrentamento da situação, ao 

entendimento dos fatores de desagregação familiar, levando-as a compreender 

e a manejar as situações conflituosas, com vistas ao fortalecimento das 

relações familiares.  

 Esses encontros acontecem todo terceiro sábado de cada mês, 

objetivando preparar as famílias para receber o interno em seu lar. 

 

Números dos Atendidos/Público Alvo: 

 Serão disponibilizados 08 vagas mensal; 

 Sexo masculino; 

 Adolescentes a partir de 17 anos e adultos até 55 anos de idade (com 
condições de cuidados pessoais) para tratamento de dependência química; 

 Internação voluntária. 

3.  DOS OBJETIVOS E DA REALIDADE QUE SE PRETENDE MUDAR. 
PROJETO COMUNIDADE TERAPEUTICA 

 Tem como finalidades atender, estimular e desenvolver atividades de 

promoção e valorização da vida, nas áreas social, saúde, cultural e 

educacional. O Projeto Restauração atua nesse trabalho de recuperação da 

dependência química, seguindo na luta contra morte, restaurando vidas, 

visando prevenir e conscientizar a sociedade em geral dos danos causados.  
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Descrição dos Serviços: 

1-Prevenção ao uso indevido de drogas; 

2-Tratamento recuperação, Reinserção Familiar, Reinserção Social com o 
objetivo de promoção da integração ao mercado de trabalho; 

3-Tratamento ambulatorial (encaminhamento); 

4-Grupo de Apoio a dependentes químicos; 

5-Grupo de apoio a famílias de dependentes químicos; 

6-Palestras orientações e informações para pessoas envolvidas na 
dependência química e também para pessoas que trabalham com 
dependentes; 

7-Atendimento apoio e orientação à família e a comunidade; 

8-Inserção no mercado de trabalho; 

9- Projeto Prevenção na Batucada para 20 crianças e adolescentes. 

10- Socorrer e amparar o andarilho (mendigo) com toda assistência na sede e 
SUS. 

 Área de Atendimento 

 Adolescentes e adultos para tratamento de dependência química. 

 

Outros Atendimentos realizados na instituição. 

 

PREVENÇÃO 

Encontro Infantil sobre Prevenção ao Uso Indevido de Drogas que 

atende em um Evento anual no mês de Outubro cerca de 150 crianças e 

adolescentes, com o objetivo, através de brincadeiras, palestra e teatros 

gerar a prevenção ao Uso Indevido de Drogas.  

Projeto Prevenção na Batucada atende anualmente 75 crianças e 

adolescentes, através da música. Com instrumentos musicais como 
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bateria, Repique, Tantan Rebolo e Pandeiro. Gerando muita alegria, 

harmonia e disciplina. Gerando oportunidade para essas crianças e 

adolescentes estarem envolvidos com a cultura e as distanciando das 

ruas, onde o índice de drogas e violência são alarmantes. O encontro 

inspirador reuni cerca de 30 pessoas semanalmente em escolas 

públicas que não perdem o ritmo trazendo mais sintonia para as 

emoções.  

 

TRATAMENTO 

O tratamento para dependentes atende anualmente 100 

adolescentes/homens. Promovendo condições favoráveis para a 

conscientização sobre as causas e consequências reais da 

dependência química para internos e familiares.  

 

 Locais e Dias de Execução. 

 

 PROJETO BATUCADA:  As aulas ocorrem toda sexta feira no 

período 16h as 18h com os alunos do Colégio Estadual Tiradentes 

Ensino Fundamental e Médio, situada Av. Vitória, 4473 - Zona V, 

Umuarama - PR, 87504-180. 

 

 ENCONTRO INFANTIL SOBRE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE 

DROGAS:   Evento anual que é realizado no mês de Outubro na sede da 

instituição Chácara São José, Estrada da Noite, Umuarama, Paraná. 

 

 PROJETO RESTAURAÇÃO:  O Tratamento é realizado todos os dias da 

semana por 24 horas, atendendo cada interno por período de sete meses, o 

atendimento é realizado na Chácara São José, Estrada da Noite, Umuarama, 

Paraná. 
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Órgão/Entidade Financiador: 

Prefeitura Municipal de Umuarama- PR e Secretária de Saúde do Município de 

Umuarama- PR 

 

Título do atendimento: 

Serviço de Atendimento terapêutico para tratamento de dependência química a 

pessoas com transtorno de uso de drogadição. 

 

Período de Execução: 

Inicio 15/02/2018 e Fim 15/01/2019. 

 

4. OBJETIVOS 

Despertar a livre expressão, a criatividade e conscientização, do interno em 

tratamento levando o conhecimento teórico-prático visando a aplicabilidade da 

ocupação, mostrando sua importância junto a família e sociedade. 

 

Período de Funcionamento: 

De segunda a segunda, período integral. 

 

Recursos Logísticos: 

A Casa de Recuperação Projeto Restauração, entidade sem fins lucrativos, foi 

fundada em 4 de abril de 2001, tem sede na Estrada Da noite – Chácara São 

José, Gleba Jaborandi, CEP: 87.504-616, Cidade de Umuarama no Estado do 

Paraná. 

 

5.  AMBIENTE FÍSICOS (INFRAESTRUTURA) 

Quantidade Descrição do item 

 Chácara com 2 alqueires contendo: 

BLOCO I:  
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Dormitório Monitor residente: 01 Dormitório com cama, guarda roupa 

e ventilador.  01 cozinha com mesa, pia e geladeira e 01 banheiro 

com chuveiro e vaso sanitário. 

 Dormitório Residente: 1 sala de estar: contém um sofá e uma 

mesa,4 banheiros com pia, vaso sanitário e chuveiro, 1 lavanderia 

contém tanque e armário e 5 quartos com duas beliches, dois guarda 

roupas, quatro sapateiras e um ventilador de teto cada quarto. 

 BLOCO II:  

Parte refeitório: 01 refeitório com sete mesas e cadeiras, 01 dispensa 

com prateleiras para armazenamento de alimentos não perecíveis, 

01 cozinha industrial com duas mesas com tampo de mármore, um 

fogão a lenha, uma geladeira, um fogão com duas bocas industrial, 

um armário para armazenar louças e panelas, 01 dispensa de lenha. 

Parte Dormitório 

01 escritório monitor com mesa, estante e duas cadeiras, 01 quarto 

com duas camas de solteiro, duas sapateiras,01 banheiro com 

chuveiro, pia e vaso sanitário.  

01 sala de estar com um sofá e mesa, 03 quartos com duas beliches, 

quarto guarda roupas, duas sapateiras e um ventilador de teto cada 

quarto e 01 banheiro com um vaso sanitário, uma pia e um chuveiro. 

Parte sala de reuniões 

Sala de atendimento em grupo contém uma televisão, uma bateria, 

um teclado, um data show, duas caixas de som, quarenta cadeiras, 

um notebook e uma mesa e 01 banheiro com pia, vaso sanitário e um 

chuveiro. 

 BLOCO III:  

01 escritório administrativo com dois armário, um arquivo, três mesas 

de escritório com cadeira, uma impressora, dois notebook e 2 

aparelho telefone, um ventilador e um ar condicionado; 01 sala de 
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reunião com duas mesas de escritório, quatro cadeiras, um notebook, 

uma impressora, dois armário, três arquivos e um ventilador, 01 sala 

de estar/espera com sofá e um bebedouro, 01 banheiro com pia, 

vaso sanitário e chuveiro e 01 cozinha com geladeira e pia. 

  ESPAÇO LIVRE: AMBIENTE DE LAZER:  

01 parque para crianças com dois balanço e um girador, 1 campo de 

areia e 01 campos de futebol, 01 ambiente de aparelho de ginastica 

terceira idade completo, 02 garagem com um automóvel Uno, uma 

moto e uma Van, 01 almoxarifado com ferramentais para 

manutenção da chácara. 

 

6. RECURSOS HUMANOS  

Categoria Qtd Qualificação 

Profissional 

Funções desempenhadas 

Monitor  

 

03 Ensino Médio 

Completo  

Triagem para internação, responsável pelo 

estudo bíblico, palestras e orientações, 

distribuição das funções para internos para 

cuidar e zelar do ambiente. 

Cozinheiro 01 Ensino 

Fundamental  

Separação e Preparação dos alimentos, 

organização e limpeza da cozinha e 

refeitório, como designar funções para 

internos na dependência da cozinha. 

Professor de 

Prevenção às 

drogas 

 

01 Ensino Superior Da aula de Batucada para crianças e 

adolescentes, orientando-as através do 

Projeto a importância de ficar longe das 

drogas. 

Administrativo  01 Ensino Superior Orçamentos, compras, prestações de 

contas, balancete, relatórios, organização 

de documentos, telefonista. 
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Psicóloga  01 Psicologia  Anamnese atendimento individual, 

atendimento em grupo, Laudos e pareceres. 

Reunião e atendimento a família.  

Assistente 

Social  

01 Assistente Social  Relatórios, auxiliar em palestras, 

acompanhamento e atendimentos a internos 

e as famílias, responsável em encaminhar 

saídas para médico, dentista, INSS e 

outros. 

 
7. DEFINIÇÃO DOS INDICADORES 

 
 Serão utilizados como parâmetros de aferição do comprimento de 
metas, prestação de contas a Secretaria de saúde e ao TCE-PR através de 
extrato bancários, Notas Fiscais, Relatórios com fotos. 

 

 Dos objetivos e da realidade que se pretende alcançar. 

 

 Resgate da cidadania, do sentido real da vida daqueles que apresentam 

problemas devido ao uso de substâncias psicoativas, respeitando as diferenças 

individuais e o direito de cada um possa ter oportunidades iguais mediante o 

tratamento diferenciado, visando valorizar a dignidade humana, fortalecimento 

dos vínculos familiares, a espiritualidade e promover a reinserção social 

comunitária, restabelecer a participação na sociedade fazendo com que eles se 

sintam libertados dos vícios e maus tratos.   

 

Umuarama, 27 de novembro de 2017. 

 

 

 

Juarez Casagrande 

Presidente 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DE ORDENAMENTOS DE DESPESAS 

 
 

Total Do Recurso Solicitado 
 

Tipo de Despesa Valor Total 

Folha de pagamento Holerite/ Férias / 1/3 Férias  R$ 77.530,00 

Folha de Pagamento 13º salario R$ 7.290,00 

Telecomunicações R$ 2.380,00 

FGTS R$ 4.000,00 

INSS R$ 4.800,00 

Total das Despesas R$ 96.000,00 

 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) 
 

Meta Especificação Duração 

Inicio Término 

01 Vencimentos e Salários Fevereiro/2018  Janeiro/2019 

02 FGTS Julho/2018  Janeiro/2019 

03 INSS/ GPS Julho/2018  Janeiro/2019 

04 Telecomunicações Julho/2018  Janeiro/2019 

 
 

QUADRO DETALHADO DO CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS 

 

 Discriminação Valor mensal Valor anual 

FOLHA DE PAGAMENTO 

01 Folha de Pagamento (holerite) R$ 5.650,00 R$ 67.810,00 

02 Férias - Folha de Pagamento R$ 7.290,00 R$ 7.290,00 

03 1/3 de Férias - Folha de Pagamento R$ 2.430,00 R$ 2.430,00 

04 13° Salario – Folha de Pagamento R$ 7.290,00 R$ 7.290,00 

05 FGTS R$ 500,00 R$ 4.000,00 
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 Discriminação Valor mensal Valor anual 

06 INSS/ GPS R$ 600,00 R$ 4.800,00 

07 Telecomunicações R$ 340,00 R$ 2.380,00 

 TOTAL  R$96.000,00 

 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 

Mês/Ano Repasse Contrapartida Total Previsto 

Fevereiro/2018 R$8.000,00 R$ 0,00 R$8.000,00 

Março/2018 R$8.000,00 R$ 0,00 R$8.000,00 

Abril/2018 R$8.000,00 R$ 0,00 R$8.000,00 

Maio/2018 R$8.000,00 R$ 0,00 R$8.000,00 

Junho/2018 R$8.000,00 R$ 0,00 R$8.000,00 

Julho/2018 R$8.000,00 R$ 0,00 R$8.000,00 

Agosto/2018 R$8.0,00,00 R$ 0,00 R$8.000,00 

Setembro/2018 R$8.000,00 R$ 0,00 R$8.000,00 

Outubro/2018 R$8.000,00 R$ 0,00 R$8.000,00 

Novembro/2018 R$8.000,00 R$ 0,00 R$8.000,00 

Dezembro/2018 R$8.000,00 R$ 0,00 R$8.000,00 

Janeiro/2019 R$8.000,00 R$ 0,00 R$8.000,00 

TOTAL GERAL R$ 96.000,00 

 
 
  A vigência é de 15/02/2018 a 15/01/2019. 
 

  Na qualidade de representante legal da Casa de Recuperação 

Projeto Restauração, peço deferimento das Atividades/projetos e Plano de 

Trabalho. 

 

Umuarama, 27 de novembro de 2017. 

 

Juarez Casagrande 
Presidente 


