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Ministério da Justiça
.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 486, DE 6 DE MARÇO DE 2014

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atri-
buição conferida pelo art 1º do Decreto nº 3.453, de 9 de maio de
2000, publicado no Diário Oficial da União de 10 de maio do mesmo
ano, tendo em vista o constante dos respectivos processos admi-
nistrativos que tramitaram no âmbito do Ministério da Justiça, re-
solve:

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 2.712, de 05 de agosto
de 2013, publicada no Diário Oficial de 06 de agosto de 2013,
relativa à reaquisição de direitos políticos nos termos da Lei nº 8.239,
de 4 de outubro de 1991, tendo em vista que os registros constantes
da mesma deveriam ter sido incluídos em Portaria de Reaquisição de
Nacionalidade Brasileira.

APARECIDO VAZ LOPES, natural do Estado de São Paulo,
nascido em 26 de julho de 1956, filho de Benedito Vaz Lopes e de
Thereza Maria de Jesus Lopes, Decreto de 24 de fevereiro de 1981,
publicado no Diário Oficial da União do dia 25 subsequente (Pro-
cesso nº 08018.006282/2013-02);

DAGOBERTO MODUGNO, natural do Estado de São Pau-
lo, nascido em 10 de janeiro de 1962, filho de Francisco Antonio
Modugno e de Marilisa Ethel Modugno, Decreto de 10 de novembro
de 1981, publicado no Diário Oficial da União do dia 11 subsequente
(Processo nº 08018.006161/2013-52);

ELAINE PAULA SILVESTRE que passou a assinar ELAI-
NE SILVESTRE HEINTZ, natural do Estado do Paraná, nascida em
15 de janeiro de 1956, filha de Joaquim Carvalho Silvestre e de
Margot Carolina Paula Silvestre, Portaria de 13 de março de 2001,
publicado no Diário Oficial da União do dia 14 subsequente (Pro-
cesso nº 08018.006633/2012-96);

JOSÉ NAZARENO DE ARAUJO que passou a assinar JO-
SEPH NAZARENO SILVA, natural do Estado do Piauí, nascido em
15 de maio de 1952, filho de Pedro Cardoso Gaspar e de Maria
Simplicio Araujo, Decreto de 06 de janeiro de 1981, publicado no
Diário Oficial da União do dia 7 subsequente (Processo nº
08310.005766/2010-79);

ANEXO 1

Relatório de Fiscalização de Comunidades Terapêuticas

1. IDENTIFICAÇÃO DA COMUNIDADE E OCUPAÇÃO DE VAGAS
Mês de referência: ___________ / _____
Razão social:________________________________________________________________
Nome fantasia: ______________________________________________________________
CNPJ: _______________________
Nome do representante legal: __________________________________________________
Endereço: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Bairro: __________________________________________________________________
Município - UF: ___________________________________ CEP: ________________
Telefones: ________________________________________________________________
E-mail(s) da entidade: ______________________________________________________
A sede da comunidade terapêutica é diversa do local de acolhimento? ( ) Sim ( ) Não

Controle de vagas
Nº total de vagas da entidade: ( ) Adulto masculino ( ) Adulto feminino ( ) Adolescente masculino ( ) Adolescente feminino ( ) Mãe nutriz
Nº total de vagas ocupadas no mo-
mento da fiscalização:

( ) Adulto masculino ( ) Adulto feminino ( ) Adolescente masculino ( ) Adolescente feminino ( ) Mãe nutriz

Nº de vagas contratadas pela SE-
NAD:

( ) Adulto masculino ( ) Adulto feminino ( ) Adolescente masculino ( ) Adolescente feminino ( ) Mãe nutriz

Nº de vagas ocupadas pelo contrato
da SENAD:

( ) Adulto masculino ( ) Adulto feminino ( ) Adolescente masculino ( ) Adolescente feminino ( ) Mãe nutriz

Nº total de vagas financiadas pelo
Estado:

( ) Adulto masculino ( ) Adulto feminino ( ) Adolescente masculino ( ) Adolescente feminino ( ) Mãe nutriz

Nº total de vagas financiadas pelo(s)
Município(s):

( ) Adulto masculino ( ) Adulto feminino ( ) Adolescente masculino ( ) Adolescente feminino ( ) Mãe nutriz

Identifique o(s) município(s): _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Identifique o responsável pelo encaminhamento dos acolhidos:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Recebe recursos financeiros públicos, com o objetivo de cobrir despesas de custeio (subvenção social)? ( ) Sim ( ) Não
Em caso positivo, qual o valor? ____________

2. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL DE CONTRATAÇÃO
Sim Não

1 O número de vagas ofertadas condiz com o informado pela comunidade terapêutica no Anexo II e atestado no parecer do conselho local (Anexo III)?
2 A entidade oferta até 50% de sua capacidade de ocupação para as vagas contratadas?
3 O total de vagas por público específico não ultrapassa 60 vagas?
4 Há preenchimento regular e arquivamento do Termo de Adesão previsto no Anexo 5 do Edital, que informa à pessoa acolhida as normas da entidade, bem como o caráter

gratuito do serviço prestado?
5 Há exigência de contrapartida financeira por parte do acolhido, responsável ou familiares?
6 Há exigência de aquisição de enxoval e/ou produtos de higiene pessoal e limpeza por parte do acolhido?
7 O período máximo de acolhimento por meio de vaga contratada é de até 12 meses?

MARIA DA GRAÇA CAPIBARIBE DA SILVA que passou

a assinar MARIA DA GRAÇA DA SILVA, natural do Estado do Rio

de Janeiro, nascida em 9 de janeiro de 1948, filha de José Ribeiro da

Silva e de Zélia Capibaribe da Silva, Decreto de 6 de março de 1987,

publicado no Diário Oficial da União do dia 9 subsequente (Processo

nº 08000.012498/2012-15) e

VALEZ BATISTA DE OLIVEIRA, natural do Estado do

Piauí, nascido em 25 de agosto de 1967, filho de Raimundo Batista

de Oliveira e de Domingas da Silva, Portaria de 2 de abril de 2001,

publicado no Diário Oficial da União do dia 3 subsequente (Processo

nº 08420.018758/2012-15)

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PORTARIA No- 488, DE 6 DE MARÇO DE 2014

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atri-

buição conferida pelo art 1º do Decreto nº 3.453, de 9 de maio de

2000, publicado no Diário Oficial da União de 10 de maio do mesmo

ano, tendo em vista o constante dos respectivos processos admi-

nistrativos que tramitaram no âmbito do Ministério da Justiça, re-

solve:

TORNAR SEM EFEITO o registro inserido na Portaria nº

1646, de 16 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial da União de

17 de abril de 2013, relativo à perda de nacionalidade brasileira, nos

termos do artigo 12, § 4º, inciso II, da Constituição, da Senhora

MARIA JOSÉ ROZENDO GONÇALVES, natural do Estado de Per-

nambuco, nascida em 8 de março de 1960, filha de Pedro Rozendo

Gonçalves e de Geni Florentino do Nascimento, haja vista que o

nome da interessada deveria ter sido incluso em Portaria de Re-

vogação do Ato que Declarou a Perda da Nacionalidade Brasileira.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA
ECONÔMICA

SUPERINTENDÊNCIA-GERAL

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE-GERAL
Em 6 de março de 2014

No- 250 - Ato de Concentração: 08700.001690/2014-42. OEP Cos-
metics Cooperatief UA ("OEP Cosmetics"), Cless Comércio de Cos-
méticos Ltda. ("Cless") e Ákua Indústria, Comércio, Importação e
Exportação de Cosméticos Ltda. ("Ákua"). Advogados: Luiz Antenor
Piccoli, Camila Castanho Girardi, Luciana Martorano e outros. De-
cido pela aprovação, sem restrições.

DIOGO THOMSON DE ANDRADE
Substituto

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS

PORTARIA Nº 10, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014

Acrescenta modelo de relatório de fisca-
lização de comunidades terapêuticas como
anexo à Portaria nº 70, de 18 de outubro de
2013.

O SECRETÁRIO NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o
Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007, alterado pelo Decreto nº
7.426, de 07 de janeiro de 2011, resolve:

Art. 1º. A Portaria nº 70, de 18 de outubro de 2013, fica
acrescida do modelo anexo de relatório de fiscalização, com glossário
e roteiro de aplicação.

Art. 2º. O artigo 4º da Portaria nº 70, de 18 de outubro de
2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º.
§ 1º. A fiscalização mensal de que trata a alínea h deve ser

realizada com base no item 1 do Anexo 1.
§ 2º. As fiscalizações trimestrais de que tratam as alíneas i e

j devem ser realizadas com base nos itens 2 a 9 do Anexo 1
§ 3º. No caso das alíneas i e j, a SENAD deverá enviar cópia

dos relatórios trimestrais recebidos ao CONAD (NR)."
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-

blicação.

VITORE ANDRE ZILIO MAXIMIANO

REVOGADO
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3. ADOLESCENTES
Sim Não Em parte

1 Há adolescente em cumprimento de medida socioeducativa?
2 Há adolescente em cumprimento de medida protetiva de inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e

toxicômanos (art. 101, VI, do ECA)?
Em caso positivo,
a) indicar quem encaminhou o acolhido:
________________________________________________________________
b) identificar o território de origem do acolhido:
________________________________________________________________

3 Há projeto terapêutico específico para adolescentes?
4 Há projetos de reinserção social específicos para os adolescentes?
5 Os adolescentes acolhidos têm acesso à educação durante o período de acolhimento?

Em caso positivo, especificar: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6 Há comunicação ao Conselho Tutelar local e ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente ou ao juízo responsável pelo encaminhamento
quando há acolhimento de adolescente, ou quando há alta terapêutica, desistência, desligamento, desligamento em caso de determinação judicial ou evasão?

4. COMUNICAÇÕES E RELACIONAMENTO COM A REDE DE SAÚDE E JUSTIÇA
Sim Não Em parte

1 A entidade possui equipamento de saúde de referência na região?
Em caso positivo, especificar: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2 Há comunicação formal para cada acolhimento à unidade de saúde e ao equipamento de proteção social de referência, no prazo de até 5 (cinco) dias?
Especificar unidades e anexar comprovantes de remessa: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3 Há comunicação às unidades de referência de saúde e assistência social e aos familiares ou responsáveis pela pessoa acolhida quando há alta terapêutica,
desistência, desligamento, desligamento em caso de determinação judicial ou evasão? Anexar comprovantes de remessa.

5 Há decisão judicial determinando o acolhimento de algum residente? Em caso positivo, anexar cópia da decisão.

5. PROPOSTA DE ACOLHIMENTO
Sim Não

1 A entidade funciona no modelo "portas abertas"?
2 Há proposta de acolhimento individualizada?
3 Há prévia avaliação diagnóstica na admissão dos acolhidos e os dados constam das fichas individualizadas?
4 Cada acolhido possui ficha individualizada em que se registre periodicamente o atendimento dispensado?
5 A instituição permite o acolhimento de população LGBT, respeitando a diversidade sexual dos acolhidos?
6 A ficha individual dispõe sobre:
a. ... horário de despertar do acolhido?
b. ... atividade física e desportiva?
c. ... atividade lúdico-terapêutica variada?
d. ... atendimento em grupo e individual?
e. ... atividade que promova o conhecimento sobre a dependência de substâncias psicoativas?
f. ... atividade que promova o conhecimento sobre prevenção ao HIV, doenças sexualmente transmissíveis e outras?
g. ... atividade que promova o desenvolvimento interior?
h. ... registro de atendimento médico, se houver?
i. ... atendimento em grupo coordenado por membro da equipe?
j. ... participação na rotina de limpeza, organização, cozinha, horta e outros?
k. ... atividades de estudos para alfabetização e profissionalização?
l. ... atendimento à família durante o período de acolhimento?
m. ... tempo previsto de permanência do acolhido na entidade?
n. ... atividades visando à reinserção social do acolhido?

6. GARANTIAS AO ACOLHIDO
Sim Não Em parte

1 O acolhimento é de caráter voluntário?
2 Há a possibilidade de se interromper o acolhimento a qualquer momento?
3 Há prática ou permissão de ações de contenção física, isolamento ou qualquer restrição à liberdade da pessoa acolhida?

Em caso positivo, especificar: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4 Há castigos físicos, psíquicos ou morais?
Em caso positivo, especificar: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5 Todas as portas dos ambientes de uso dos acolhidos têm travamento simples, sem uso de tranca ou chaves?
6 A entidade preserva o sigilo dos acolhidos?
7 A divulgação de informação, imagem ou outra modalidade de exposição do acolhido dá-se somente mediante sua prévia autorização, ou de seu responsável, por

escrito?

7. DIREITOS DO ACOLHIDO
Sim Não Em parte

1 A entidade fornece assistência integral em saúde, incluindo a busca de atendimento junto ao SUS, quando necessário?
2 A entidade preserva o direito à visitação de familiares?
3 A entidade fornece ao acolhido acesso aos meios de comunicação que permitam contato com familiares durante o período de acolhimento?
4 A entidade preserva o direito à privacidade do acolhido, ao uso de vestuário próprio e de objetos pessoais?
5 A entidade busca articular junto à unidade de referência de assistência social a preparação para a alta e o processo de reinserção social da pessoa acolhida?

Em caso positivo, descrever ações: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6 A entidade fornece alimentação nutritiva e cuidados de higiene?
7 A entidade utiliza laborterapia em sua proposta de acolhimento?

Em caso positivo, qual o período máximo diário? ___________________________
Quais atividades são realizadas? ________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8 O período de laborterapia inclui sábados e domingos?
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8. DOCUMENTAÇÃO E PESSOAL
Sim Não Em parte

1 A entidade possui licença atualizada de acordo com a legislação sanitária local, afixada em local visível ao público?
Se sim, anexar documento e foto do local.

2 As instalações prediais estão regularizadas perante o Poder Público?
3 A entidade possui documento atualizado que descreva suas finalidades e atividades administrativas, técnicas e assistenciais?

Se sim, anexar documento.
4 A entidade mantém técnico responsável de nível superior legalmente habilitado, bem como um substituto com a mesma qualificação?

Identificação do responsável: __________________________________________
Especificar qualificação:______________________________________________
Qual o vínculo com a entidade? ________________________________________

5 A entidade possui profissional que responda pelas questões operacionais durante o seu período de funcionamento?
Identificação do responsável: _________________________________________

6 A entidade mantém recursos humanos em período integral, em número compatível com as atividades desenvolvidas?
Quantos são? _____

7 A entidade dispõe de psicólogo?
Quantos são contratados? _____ Periodicidade de atendimento: ______________
Quantos são voluntários? _____ Periodicidade de atendimento: ______________

8 A entidade dispõe de assistente social?
Quantos são contratados? _____ Periodicidade de atendimento: ______________
Quantos são voluntários? _____ Periodicidade de atendimento: ______________

9 A entidade dispõe de clínico geral?
Quantos são contratados? _____ Periodicidade de atendimento: ______________
Quantos são voluntários? _____ Periodicidade de atendimento: ______________

10 A entidade dispõe de psiquiatra?
Quantos são contratados? _____ Periodicidade de atendimento: ______________
Quantos são voluntários? _____ Periodicidade de atendimento: ______________

11 A entidade dispõe de enfermeiro?
Quantos são contratados? _____ Periodicidade de atendimento: ______________
Quantos são voluntários? _____ Periodicidade de atendimento: ______________

8. DOCUMENTAÇÃO E PESSOAL (Continuação)
12 A entidade dispõe de auxiliar de enfermagem?

Quantos são contratados? _____ Periodicidade de atendimento: ______________
Quantos são voluntários? _____ Periodicidade de atendimento: ______________

13 A entidade dispõe de pedagogo?
Quantos são contratados? _____ Periodicidade de atendimento: ______________
Quantos são voluntários? _____ Periodicidade de atendimento: ______________

14 A entidade dispõe de terapeuta ocupacional?
Quantos são contratados? _____ Periodicidade de atendimento: ______________
Quantos são voluntários? _____ Periodicidade de atendimento: ______________

15 A entidade dispõe de nutricionista?
Quantos são contratados? _____ Periodicidade de atendimento: ______________
Quantos são voluntários? _____ Periodicidade de atendimento: ______________

16 A entidade dispõe de dentista?
Quantos são contratados? _____ Periodicidade de atendimento: ______________
Quantos são voluntários? _____ Periodicidade de atendimento: ______________

17 Os profissionais da entidade utilizam uniforme?
18 A entidade proporciona e registra ações de capacitação da equipe?
19 A entidade proporciona e registra ações de capacitação da equipe promovidas pela SENAD?

Quais? ___________________________________________________________
20 A entidade proporciona e registra ações de capacitação da equipe promovidas pelo Estado?

Quais? ___________________________________________________________
21 A entidade proporciona e registra ações de capacitação da equipe promovidas pelo(s) Municípios(s)?

Quais? ___________________________________________________________

9. INFRAESTRUTURA E CONDIÇÕES GERAIS
Sim Não Em parte

1 A entidade mantém as instalações físicas dos ambientes externos e internos em boas condições aparentes de conservação, segurança, organização, conforto e
limpeza?

2 A entidade está em boas condições higiênicas e sanitárias?
3 Os extintores de incêndio estão dentro do prazo de validade?
4 A entidade oferece quarto coletivo com acomodações individuais e espaço para guarda de roupas e de pertences com dimensionamento compatível com o

número de acolhidos e com área que permita livre circulação?
Quantas camas por quarto? _____

5 Há utilização de beliches?
6 A entidade oferece banheiro para residentes dotado de bacia, lavatório e chuveiro com dimensionamento compatível com o número de acolhidos?
7 O ambiente é livre de tabaco?
8 A entidade possui:
a. ... sala de atendimento individual?
b. ... sala de atendimento coletivo?
c. ... área para realização de oficinas de trabalho?
d. ... área para realização de atividades laborais?
e. ... área para prática de atividades desportivas?
f. ... sala de acolhimento de residentes, familiares e visitantes?
g. ... sala administrativa?
h. ... área para arquivo das fichas dos acolhidos?
i. ... sanitários e vestiários para os funcionários?
j. ... cozinha coletiva?
k. ... refeitório?

9. INFRAESTRUTURA E CONDIÇÕES GERAIS (Continuação)
Sim Não Em parte

l. ... lavanderia coletiva?
m. ... almoxarifado?
n. ... área para depósito de material de limpeza?
o. ... área para abrigo de resíduos sólidos?
p. ... rampas de acesso e movimentação para pessoas portadoras de deficiência?
q. ... ao menos um banheiro adaptado para o uso de pessoas portadoras de deficiência?
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r. ... berçário?
s. ... computador à disposição da administração?

Se sim, quantos? _____
t. ... computadores à disposição dos acolhidos?

Se sim, quantos?
u. ... acesso à internet no local?
v. ... veículo para transporte em caso de necessidade de atendimento de urgência?

O B S E RVA Ç Õ E S

Responsável pela fiscalização: ______________________________________________________
Data : ___/___/_____
Assinatura : ___________________________________________

ANEXO 2

Glossário do Relatório de Fiscalização do Anexo 1
A. Termos gerais:
Comunidade terapêutica: entidade que presta serviços de acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa.
Projeto terapêutico: conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, com foco no acolhido, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar,
Proposta de acolhimento: conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas empregadas no contexto do plano de trabalho de uma comunidade terapêutica.
B. Termos referenciados no relatório de fiscalização, por itens:
1. Identificação da comunidade:
a. Número total de vagas da entidade: entende-se como a capacidade máxima de acolhimento da comunidade terapêutica;
b. Número total de vagas ocupadas: entende-se como a lotação da comunidade terapêutica no momento da fiscalização, somando-se as vagas, financiadas ou não, de todos os públicos específicos;
c. Número de vagas contratadas pela SENAD: entende-se como o número total de vagas, dividido entre os públicos específicos, financiadas pela SENAD por meio de edital de chamamento público. Esta

quantidade é fixada no momento da assinatura e é válida até término do contrato, salvo disposição em contrário;
d. Número de vagas ocupadas pelo contrato da SENAD: entende-se como o número de vagas da comunidade que, no momento da fiscalização, estão ocupadas e são financiadas pela SENAD;
e. Número total de vagas financiadas pelo Estado: entende-se como o número total de vagas, ocupadas ou não, contratadas pelo Estado no qual se encontra a comunidade terapêutica;
f. Número total de vagas financiadas pelo(s) Município(s): entende-se como o número total de vagas, ocupadas ou não, contratadas pelo Município no qual se encontra a comunidade terapêutica ou por

Município(s) com localização próxima à comunidade terapêutica;
g. Subvenção social: qualquer transferência de recursos financeiros públicos para a comunidade terapêutica, com o único objetivo de cobrir despesas de custeio.
2. Adolescentes:
a. Medida socioeducativa: medida aplicada pelo juiz, em processo de apuração de prática de ato infracional que, por sua vez, é a conduta descrita como crime ou contravenção penal. As medidas socioeducativas

estão descritas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90);
b. Medida protetiva: medida aplicada pelo juiz quando os direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) forem violados, ainda que em razão da própria conduta da criança

ou adolescente. As medidas protetivas estão descritas no art. 101 do ECA;
c. Acesso à educação para crianças e adolescentes: esforços destinados a oferecer oportunidade de estudo aos acolhidos menores de idade, que variam desde a possibilidade de os acolhidos freqüentarem a

rede de ensino até a comunidade fornecer aulas compatíveis com a grade curricular oferecida na rede de ensino.
3. Comunicações e relacionamento com a rede de saúde e Justiça
a. Equipamento de saúde de referência: unidade de serviço de saúde, aqui compreendidos hospitais, clínicas, postos de saúde, centros de atenção psicossocial (CAPS), ou quaisquer unidades que façam

atendimento de saúde, e sirvam de referência à comunidade terapêutica para atendimentos emergenciais ou ambulatoriais;
b. Equipamento de proteção social de referência: unidade de desenvolvimento de serviços socioassistenciais da proteção social básica e especial que serve de referência à comunidade terapêutica para prestação

de serviços de assistência social;
c. Decisão judicial: ordem expedida por juiz, determinando que uma pessoa seja acolhida/internada em uma comunidade.
4. Proposta de acolhimento
a. Modelo "portas abertas": modelo de acolhimento em que não há privação de liberdade dos acolhidos.
5. Direitos do acolhido
a. Laborterapia: terapia que emprega o trabalho como forma de recuperação e tratamento.
6. Documentação e pessoal
a. Profissional voluntário: colaborador da entidade que não tem contrato de trabalho nem é remunerado pela prestação de seus serviços.
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ANEXO 3
Diretrizes para aplicação e preenchimento do Relatório
de Fiscalização do Anexo 1
Princípios gerais de conduta
Mantenha a confidencialidade das informações obtidas durante a fiscalização. Não divulgue datas de futuras fiscalizações nem dados pessoais dos acolhidos.
Nunca aceite vantagens ou presentes das comunidades terapêuticas, ainda que sejam fruto do trabalho dos acolhidos.
Sempre que possível, faça registros fotográficos a fim de corroborar as informações indicadas no relatório.
Durante a fiscalização
Sempre realizar a contagem dos acolhidos durante a fiscalização e reportar eventuais ausências relatadas pelos responsáveis (p. ex. ida a CAPS ou hospital).
Sempre solicitar ao responsável pelo estabelecimento acesso às fichas individuais dos acolhidos, bem como ao Anexo V devidamente preenchido e armazenado.
Sempre solicitar acesso aos recibos de comunicações feitas às unidades de saúde e proteção social descritas no bloco 4 do relatório de fiscalização (Comunicações e relacionamento com a rede de saúde e

justiça) e, quando possível, anexar as cópias dos comprovantes.
Sempre solicitar acesso aos quartos, banheiros, espaços de convivência, cozinha, refeitório e local de armazenamento de produtos de limpeza.
Sempre que necessário, exija a apresentação dos documentos correspondentes à fiscalização.
Nunca realizar reuniões coletivas ou palestras com os acolhidos.
As perguntas dos blocos 6 e 7 devem ser feitas também a pelo menos 2 (dois) acolhidos.
Durante a entrevista aos acolhidos, deve-se garantir que as informações que eles fornecerem não serão repassadas aos responsáveis pela entidade.
Sempre que possível, identificar o acolhido entrevistado para os blocos 6 e 7 do relatório de fiscalização. Caso o acolhido não deseje se identificar quando responder às perguntas, deve ser garantido o seu

anonimato.
Em caso de resposta positiva aos itens 6.3 e 6.4 do relatório de fiscalização, solicitar detalhes das condutas.
Utilizar o campo "Observações" para incluir quaisquer informações que tenham seu espaço excedido no corpo do relatório, bem como a sistematização dos relatos de situações contrárias à RDC 29/ANVISA

e ao contrato.




