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Por vezes sentimos que aquilo que fazemos 

não e senão uma gota de água no mar. 

Mas o mar seria men or se Ihe faltasse uma gota. 

Madre Teresa de Calcutá 
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I. IDENTIFICAcA0: 

1. Dados da pessoajurIdica mantenedora 
Mantenedora: Casa Santa Maria 
Endereco: Avenida João Batista Grava n 032 —Jd. Santa Monica - Cep: 18.650-000 
Municipio: São Manuel - SP 

	
DRADS: Botucatu 

FoneIFax: (14) 3842-3355/3841-3905 
Email: casastamaria@enteronline.com.br  
Site: www.casasantamana.org.br  
C.N.P.J. NO 03.775.328/0001-78 

• Documento Legal de Registro: 
1. CartOrlo de TItulos e Documentos e Pessoas JurIdicas São Manuel/SP 
2. Numero de Registro Livro A-401- fis. 018 
3. Data do Registro: 28/03/2000 

• Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS 
1. Resolucão n° 69 - de 2310612004 
2. Publicada no D.O.U.: 25/06/2004, Seção I 
3. Processo n° 71010.000592/2003-40 

• Certificado de Enticlade Beneficente de Assistência Social-CCEAS02I4/2004 
1. Resolucao no. 69— de 2310612004 
2. Publicada no D.O.U.: 25/06/2004, Seção I 
3. Processo n ° . 71010.000592/2003-40 

• Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - SEDS: 
1. Inscrição n°. 5435 
2. Pubticaçao no D.O.E: 29/11/2002 

• Conselho Municipal de Assistência Social: 
1. lnscrição n°. 009/00 

• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 
1. Serviço de Acolhimento Institucional inscrito desde 18/05/2000 n°. 011/00 

• Lei de Utilidade Püblica Municipal: 
1. NO 145/02 de 12 de setembro de 2002 
2. Publicacao no D.O.M.: 27/09/2002 
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Decreto de Utilidade PUblica Estadual: 
1. NO 47.968 de 21 de julho de 2003 
2. Publicaçao no D.O.E.: 22/07/2003 

• Portaria de Utilidade Püblica Federal: 
1. N°679del6demaiode2003 
2. Publicação no D.O.U.: 19/05/2003 

• Alvarã de Funcionamento da Vigilancia Sanitária: 
1. NO CEVS: 355010001-873-000003-2-9 

2. ldentificaçao do Responsável Legal - Mantenedora 
Responsável: Sérgio Roberto Nicoletti 
Cargo: Presidente 
CPF: 515.047.588-20 
RG: 7.913.410-5 

3. ldentificaçao da Diretoria Estatutária - Man tenedora 
Nome Cargo 

Fábio Hennque Innocenti Giorgi 1 0  Vice Presidente 
Onvaldo José Fuim 20  Vice Presidente 
Edson Marcolino Pereira 1 0  Secretário 
Joâo Claudio Dallacqua 20  Secretáno 
Valdir Guilherme Dignani 1 0  Tesoureiro 
Pedro Carlos Rossetto 20  Tesoureiro 
Pedro Salaro Filho 1 0  Relaçaes Püblicas 
Sidnel Shoiti Koike 20  Relaçaes Püblicas 
Maria Lucia Fernandes Forster 1 0  Patnmónio 
José Antonio Beltramin 20  Patnmônio 
José Tomáz Junior Conselho Fiscal 
Wagner de Oliveira Conseiho Fiscal 
AntOnio Celso Coleone Conseiho Fiscal 

Mandato: 03 (anos anos) 
InIclo: 16/01/2017 

Término: 15/0112020 - Eleitos conforme ata de AGO, do dia 23/11/2016 
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II. MANTIDAS ASSISTENCIA SOCIAL 

1. U.P.S. I : Serviço de Acoihimento Institucional para Crianças 
Ado!escentes 

Endereco: Avenida João Batista Grava, no 32 Jardim Santa Monica. 

CEP: 18.650-000 

MunicIpio: São Manuel - SP 

Fone/Fax: (14)3842-3355 

E-mail: casastamana@enteronline.com.br  

2. U.P.S.2 : Servico de Convivência e Fortalecimento de VInculos - 
Projeto Acao FamIlia 

Endereco: Carlos Raphael, n° 205 - Jardim Santa MOnica 

CEP: 18.650-000 

Municipio: São Manuel - SP 

Fone/Fax: (14) 3842-3355 

E-mail: acaofamiliastamaria@hotmail.com  
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III. FINALIDADES ESTATUTARIAS 

Para consecução de seus objetivos e finalidades a CASA SANTA MARIA busca: 

I. Complementar o trabalho social corn familias, prevenindo as ocorréncias de situaçOes de 
risco social e fortalecendo a convivêricia familiar e comunitária; 

II. Promover os acessos a servicos setoriais, em especial das politicas de educaçao, saUde, 
cultura, esporte e lazer; 

III. Possibilitar acessos as experiências e manifestacôes artisticas, culturais, esportivas e de 
lazer; 

IV. Assegurar espacos de convivio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relacães de 
afetividade e sociabilidade; 

V. Contnbuir para inserçâo, reinserçâo e permanéncia da crianca e adolescente no sisterna 
educacional; 

VI. Atender através de beneficios eventuais as carências apresentadas pelas farnilias, sempre 
que possivel; 

VII. Promover acessos a serviços setoriais de defesa e garantia de direitos, assegurando o pleno 
exercicio da cidadania. 

1. Areas de atuaçao 
A lnstituiçâo tern suas açôes voltadas para area Educativa e Assistencial, observando a 

Resolução 109/2009, diretrizes da Lei 13.019. Tern as açöes preponderante de Assistência Social 
corn atuação na Proteçâo Social Especial de Alta Cornplexidade, na modalidade de Acolhirnento 
Institucional para Crianças e Adolescentes e na Proteçâo Social Básica corn o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vinculos familiares e comunitários. 

2. Objetivos gerais 
A CASA SANTA MARIA tern por objeto, promover atividades de relevância publica e social 

através da execução dos serviços de Proteção Social especial e Básica, desenvolvendo acoes de 
defesa e garantia de direitos, a fim de prevenir ocorrência de situaçoes de exclusão e risco social, 
seguindo os Pnncipios e Diretrizes estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei 
Orgânica da Assisténcia Social. Prestarnos auxIlios gratuitos, avalizando o atendimento as 
necessidades urgentes dos assistidos e de sua familia, assegurando-Ihes uma melhor qualidade de 
vida e o pleno exercicio da cidadania. 
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3. Origens dos recursos 
Anualmente a diretoria realiza urn planejamento corn vista a complementar o orçamento dos 

serviços socioassitenciais e para o exercicio este foi cumprido conforrne planejado, sendo 
executado urn cronograrna de eventos conforme d&iberado, cujo o objetivo fol para complementar 
Os custos de manutencao das atividades realizadas. 0 cronograma deu inIclo corn a campanha de 
bolinhos de bacalhau e tortas de frango, seguindo para o nosso carro chefe que é a Festa do porco 
no rolete onde ocorreu sua 13 a  ediçâo, além da participacão em eventos promovidos pelo Municipio, 
show de prémios, açâo entre amigos, bazar permanente entre outros. Também pudemos contar 
doacoes em espécie de pessoas fisicas e jurIdicas como roupas, calçados, gêneros alimenticios. 

Durante o percurso tarnbérn tivemos o apoio de alguns parceiros e a contemplacao 
de editais que nos proporcionaram urn aporte para execuçâo das açães, possibilitando realizar urn 
trabalho de qualidade respeitando as diretrizes de cada serviços. 

Evidenciamos que para cumpnr todas as metas elencadas durante o desenvolvimento foi 
imprescindIvel a colaboração dos seguintes parceiros: 

Prefeitura Municipal de São Manuel pactuação de termo de fomento para execução do 
servico 

Prefeitura Municipal de Pra(ânia pactuação de termo de fomento para execuçao do serviço 
Usina Açucareira de São Manuel termos de parcena onde realiza mensalmente urn aporte 

financeiro para custear despesas corn recursos humanos, também temos doaçöes de açücar, 
cestas básicas e ainda o patrocinio em alguns eventos realizados durante o exercicio. 

Chilhood Brasil termo de convênio para implementar o atendimento as crianças e 
adolescentes que se encontram corn os vinculos familiares rompidos, através da aquisição de 
material de consumo, custeio, equiparnentos e qualificacao dos profissionais. 

Arautos dos Evangelho termo de parcena para aquisição de prod utos alimenticios visando 
oferecer urna nutricao equilibrada e balanceada as crianças e adolescentes que utilizam do serviço. 

Associaçäo Banespiana de Assisténcia Social ABAS doação utilizada para auxiliar na 
manutençâo da lnstituiçâo. 

Vara da lnfância e da Juventude de São Manuel termo de parceria para reestruturação 
nos espaços do Acoihirnento Institucional, visando a promoção do bem-estar fIsico e mental dos 
acolhidos. 

Açao Cooperada Sicoob Credicitrus Coopercitrus terrno de convênio que propicia a 
busca de açôes voltadas a sustentabilidade da OSC através do planejamento e organizacão de 
suas acöes cotidianas, visando a profissionalização dos envolvidos, concomitantemente mobilizar 
e potencializar a consciência sobre a importância da reutilizacão dos materiais descartados. 

Unimed Botucatu - termos de parceria que foi utilizada para o desenvolvimento da 
atividade de basquete através de profissional competente. 

Associacao Mulheres Unimed - AMU - termos de parceria que visou realizar açães 
voltadas para a cornunidade corn finalidades educacionais, esportivas, comprometendo-se a utilizar 
os valores recebidos a titulos de repasses mensais na execuçâo do projeto - Dança em Movimento. 

E ainda pudemos contar corn o apoio da Fazenda Experimental de São Manuel, Comercial 
Salomao, Supermercado Perucel, Granja Ovo Novo, Lojas Pernambucanas de São Manuel, 
Ronaldo Dias Aguiar, Francisco Alves, Marlon Costa Berber Servato, Adriane da Silva, Alan 
Ambrozim, Comercial Salomão, Marcos Germano, Granja Ovo Born, Café Grava, Adinan Donizete 
Conde e comunidade em geral corn doaçôes frequentes de produtos alirnenticios, roupas e outros., 

- 	
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TWO ORIGEM VALOR RECEBIDO 

Püblicas 

Municipal Proteçâo Especial 261.414,00 

Federal Proteçao Especial 43.200,00 

Estadual Proteçao Especial 42.113,23 

Estadual Proteção Básica (Condeca) 22.138,03 

Municipal Proteçâo Básica 163.000,00 

TOTAL RECEITAS PLJBLICAS 531.865,26 

Projetos e Parcerias 
Captadas 

Usina Açucareira São Manoel 43.400,00 

Lar Anália Franco 1 50000 

Receita Remascente 2017 - Childhood 

Judicial 	 _____ 

- 	 ____ 
Credicitrus 

UNIMED Botucatu 

AMU Botucatu 	 ____ 

ABAS 

LpNet 

54.804,32 

5.433,25 
_____________ 

 4.600,00 -.- 
 21.722,12 

4.400,00 

5.000,00 

2.359,56 

TOTAL RECEITAS DE PROJETOS E PARCERIAS 156.719,25 

Próprias 

Receita de donativos Pessoa Fisica_-  33.587,71 

571,72 

141.039,74 

397.990,01 

-- 	 32.941,03 

 164.471,44 

2.160,00 

Receita de donativos Pessoa JurIdica - 

Receita de Eventos 

Receita de Vendas (confecçao) 

Outras receitas 

Cota Patronal INSS (lsençáo) 

Trabalho Voluntário 

Doaçoes em especie 10.296,00 

Doação Espontânea 1.157,71 

TOTAL RECEITAS PROPRIAS 784.215,36 

TOTAL DAS RECEITAS DE ANO 1.472.799,87 
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u PARCERIAS E PROJETOS 	• coNFEccAo 	PROPRIO 

531.865,26 
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RECEITAS POR CENTRO DE CUSTO 2018 

•ACOLHIMENTO aSCFV 	C0NFECcA0 .PROPRIO 

RECEITAS POR TERMOS / PARCERIAS E PROJ ETOS / CON FECcAO/ 
PROPRIOS 
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4. Infraestrutura 
Para o desenvolvirnento das atividades contarnos corn urna area de 1 159,55 m 2 , distribuida 

para uso do atendimento da seguinte forma: 

UPS I - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 
• 	04 dormitôrios (masculino I feminino); 

• 02 bariheiros corn chuveiros e sanitários (masculino e feminino); 

• 01 sala de hail; 

• 01 sala de convivência corn TV; 

• 01 brinquedoteca - area para berçário e crianças/adoiescentes 

• 01 sala de atendirnento social; 

• 01 sala de atendimento psicológico; 

• 01 berçário corn: banheiro e cozinha; 

• 01 cozinha; 

• 02 dispensas (aiirnentaçâo e produtos pereciveis); 

• 01 sala de refeitório; 
• 01 sala de reuniôes; 

• 01 sala de coordenacao; 

• 01 sala de secretaria corn banheiro; 

• 01 lavandena; 

• 01 area de lazer corn quiosque, playground e duas casas de boneca. 

UPS 2- SERVIOS DE PROTEçAO SOCIAL BASICA 
• 01 refeitório 

• Olcozinha corn churrasqueira 

• 01 banheiro; 

• 01 sala de arquivo I captaçao de recursos; 

• 01 area de lazer corn qulosque, playground e duas casas de boneca; 

• 01 Ginásio poliesportivo corn vestiários masculino e ferninino; 

• 01 Almoxarifado para materlais esportivos; 

• 01 Alrnoxarifado para rnateriais diversos; 

• 01 Cozinha industrial corn bar e churrasqueira; 

• 01 Sala de Coordenaçao; 

• 01 Sala adrninistrativa; 

• 04 Banheiros (masculino/ferninino); 

• 01 Sala equipada para atividades de inclusão digital; 

• 01 Sala de arquivo; 

• 01 Sala atividade dança 

• 01 Sala brinquedoteca 
• 01 Sala artesanato 

10 

Avenldajoão Batista Grava, 32 -Jardim Santa Monica - Cep 18650-000 - So Manuel - SP 
Fone/Fax: (14) 3842.3355 / 3841 .3905 - e-mail: casastamaria@enteronline.com.br  - site: www.casasantamaria.com.br  



lundada 24 de Fe%erelro de 1000 
(.Pl 03.775.328/000l18 

• 01 Sala captaçao 
USO COMPARTILHADO PARA ATENDIMENTO DAS UPSI E 2 

• 01 sala de arquivo / captação de recursos; 
• 01 area de lazer corn quiosque, playground e duas casas de boneca; 

• 01 Ginásio poliesportivo corn vestiários rnasculino e feminino; 
• 01 Almoxanfado para materiais diversos; 

• 01 Cozinha industrial corn bar e churrasqueira; 

5. Apresentacao dos seiviços 

1. Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

UPS 1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 0 A 14 
ANOS. 

0 servico de Acoihimento Institucional esta localizada a Avenida 

UPS I - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 
04 dormitôrios (rnasculino I feminino); 

• 02 ban heiros corn chuveiros e sanitários (masculino e feminino); 
• 01 sala de hall; 
• 01 sala de convivéncia corn TV; 
• 01 brinquedoteca - area para berçáno e crianças!adolescentes 

• 01 sala de atendirnento social; 
• 01 sala de atendirnento psicológico; 
• 01 berçáno corn: banheiro e cozinha; 
• 01 cozinha; 
• 02 dispensas (alirnentacão e produtos pereciveis): 

• 01 sala de refeitório; 
01 sala de reuniöes; 

• 01 sala de coordenação; 
• 01 sala de secretaria corn banheiro; 
• 01 lavanderia; 

01 area de lazer corn quiosque, playground e duas casas de boneca. 

USO COMPARTILHADO PARA ATENDIMENTO DAS UPSI E 2 
• 01 sala de arquivo / captação de recursos; 
• 01 area de lazer corn quiosque, playground e duas casas de boneca; 
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PUBLICO ALVO 
Durante o ano de 2018, entre acoihimento e desacoihimento gerou uma media mensal de 

20 acolhimentos 

MOVIMENTO 2018 
MES No ATENDIDOS ACOLHIMENTOS DESACOLHIMENTOS TOTAL 

JANEIRO 14 00 00 14 
FEVEREIRO 14 01 00 15 
MARCO 15 02 00 17 
ABRIL 17 07 02 22 
MAIO 22 01 00 23 
JUNHO 23 00 03 20 
JULHO 20 00 00 20 
AGOSTO 20 00 00 20 
SETEMBRO 20 09 01 28 
OUTUBRO 28 03 09 22 
NOVEMBRO 22 01 00 23 
DEZEMBRO 23 04 04 23 
Total 238 28 19 247 

MEDIA MENSAL 20 acolhidos 

28 

19 °  

ENTRADA 	SAIDA 	MEDIA 
MENSAL 

Obs.: 0 gráfico acima demostra a rotatividade de atendimentos no ano de 2018 sendo que 
a media mensal de vinte usuários corresponde a capacidade operacional da instituição. 

Ressaltamos que no mês de setembro houve a transição dos acolhidos da Casa Clélia 
Rocha para a Casa Santa Maria, justificando dessa forma o nUmero de acoihidos nesse mês, que 
conforme andamento dos processos, em seguida voltou a media de atendimentos mensais. 
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ATENDIMENTO DE SAUDE 
Os nossas atendidos realizaram a acompanhamento global em todas as areas e controle do 

desenvolvimento fIsico, psIquico e intelectual, sendo que foi observado a individualidade e 
necessidades especificas. Foram realizadas orientaçães sobre higiene intima e social. 

Utilizarnos Os recursos da comunidade na area da saüde (Pastas, Hospitais e UNESP). Neste 
perIodo, realizamos, através da Prefeitura Municipal, fisiaterapia, exames laboratoriais, este como 
medicina preventiva e, quanda necessária, fizemos a tratamenta indicado pela medico, além de 
mantermos sempre em dia as carteiras de vacinação e participação em todas as Campanhas. Todos 
as resultados de exames foram arquivadas nas pastas dos atendidos, bern como todo a seu 
prantuária medico. 

Devido a suspeita de que uma acolhida estana corn coqueluche, houve a necessidade de 
realizar urn trabalho junta corn a Vigilãncia Sanitária, para que fizéssemos a prevenção de todas as 
colaboradoras que estiverarn em contato cam a mesma, senda realizada a orientacao e a 
disponibilizacãa de medicarnentos preventivas. 

Quando necessário, levamos as atendidos ate a Unesp de Botucatu, onde as mesmos 
realizaram acompanhamentos em todas as areas necessárias, incluindo exames mais complexos. 

Este ano tivemos a casa de trés internaçöes, sendo que a cnanca/adalescente esteve a 
tempo toda acompanhada par uma cuidadara, prestanda a atendimento de que a mesma 
necessitava, ocasiananda urn remanejamento no quadra de colaboradoras, corn alteração nos 
custas arçados da instituiçãa. 

Cam a APAE de nosso municIpia mantivemas uma parceria, onde as atendidas passaram 
par cansultas gratuitas cam especialistas e realizaram atendimento confarme necessidade, coma 
par exempla, neurapediatra. 

Em relacaa a parte Odantológica, no ana de 2018 a Apadrinhamento Profissianal e a 
Programa Dentista do Bern, que supnu a demanda apresentada pelos acoihidos, senda que estes 
prafissionais realizaram todo a tratamento necessário bern coma a ortodontia, so foi utilizado a 

serviça da Rede Municipal em casos especiais. 
Neste ana, utilizamos as serviças prestados pelo SARAD e SAMECA de Botucatu, bem coma 

da Saüde Mental de São Manuel, vista que neste periodo em questãa tivemas uma demanda 
acentuada de acoihidas que necessitaram deste atendimenta especializada. Ressaltando que houve 
03 casos acentuados de adolescentes, resultando em 02 deles na internaçãa via determinacãa 
judicial para tratamento psicolágico/psiquiátrico decorrente da gravidade de suas atitudes para corn 
todas do seu âmbita de convivéncia. Nesses casos, a Equipe da lnstituicãa coma um todo, 
necessitou se adaptar a situaçãa e buscar par si prOpna capacitaçâa e orientacão de outros 
profissianais da area, para trabaihar cam esses adolescentes. 
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ATENDIMENTO DE EDUCAçAO 
No ano de 2018 todos os acothidos foram inseridos na Rede Püblica de Educação, 

perfazendo urn total de: 

• Ensino Fundamental E.M.E.F.E.l Prof a  Ida Innocenti Luizetto - - Educação Infantil - 02 
alunos; 

• Ensino Fundamental E.M.E.F.E.I Prof a  Ida Innocenti Luizetto - - Fundamental 1 - 10 
alunos; 

• Escola E.E Maria Benedita de Almeida Baida - Fundamental 2 - 07 alunos 
• Escola E.E Maria Benedita de Almeida Baida - Ensino Médio - 04 alunos 

(inclusive corn a disponibilização da locomoçao do Bairro Santa Monica ate o distrito de 
Aparecida onde se localiza a escola) 

• Etec Dona Sebastiana de Barros - Ensino Médio e Técnico - 01 aluno 
(o transporte deste acolhido se deu através de uma van escolar que foi custeada por urn 
padrinho financeiro). 

• Urn adolescente esteve real izando urn curso de Auxiliar de Contabilidade promovido pelo 
Instituto Aloes Treinamentos na cidade de São Manuel. 

(sendo sua locomoçao através de circular e veiculo da instituicao) 

ATUAçAO DA EQUIPE TECNICA 
Metodologia e dinâmica: A recepção e atendimento ao inicial foi realizada pela Equipe 

Técnica da instituição que tomou providéncias especificas, em conformidade ao ECA - artigo 101 
§ - 30 do inciso I ao VI, incluldo pela Lei 12.010/2009. 

Após o acolhimento inicial foram realizados todos Os procedimentos legais cabiveis diante do 
caso apresentado, bern corno contatos corn a rede socioasssitencial e Equipe Técnica do juizo para 
urn conhecirnento do caso e posterior atendirnento a familia, desenvolvemos assim estratégias e 
açôes para o atendimento da demanda. 

Estando cnanca/adolescente acolhido, coube a Equipe Técnica tomar todas as providéncias 
necessárias para garantir seus direitos e protecao integral sendo: educação, alimentaçao, saüde, 
lazer, cidadania, convivio familiar e cornunitário entre outros. 
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• 01 Ginásio poliesportivo corn vestiários masculino e ferninino; 

• 01 Alrnoxarifado para materiais diversos; 

• 01 Cozinha industrial corn bar e churrasqueira; 

OBJETIVOS GERAIS: 

Acolher e garantir proteçâo integral, contribuindo para a prevençao do agravarnento de 
situaçôes de negligéncia, violéncia e ruptura de vInculos, reestabelecendo vinculos familiares elou 

soclais, possibilitando a convivência comunitária, além de prornover o acesso a rede 
socioassistencial e demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e as demais poilticas püblicas 
setoriais. 

Favorecendo o surgimento e o desenvolvimento de aptidoes, capacidades e oportunidades 
para que os indivIduos façarn escoihas corn autonomia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
• Preservar vInculos coma famIlia de origem, salvo determinação judicial em contrário; 
• Desenvolver corn os adolescentes condiçôes para a independência e o auto-

cuidado. 
• Proceder a estudo psicossocial, por meio da elaboração e acompanharnento do PIA (Plano 

Individualizado de Atendimento). 
• Articular o trabalho em rede, corn os Orgaos püblicos (conselhos Tutelares, Vara da lnfância 

e Juventude, secretârias e outros). 
• Manter contato corn o poder judiciário, encaminhando documentação quando se fizer 

necessário, conforme determina a lei 2010/09, agilizando os processos legais referente aos 
atendidos, fornecendo dados obtidos através de entrevistas, visita dorniciliares e contatos 
diversos que possibilitern urna maior compreensão do caso. 

• Prornover o acesso a programacoes culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas 
e externas, relacionando-as a interesses, vivéncias, desejos e possibilidades do pUblico. 

• Capacitar equipe de trabaiho para atendimento dos acolhidos, propiciando atividades 
socioeducativas que fortaleç.am as relacOes no âmbito 

institucional, sendo elas realizadas dentro e fora do âmbito Institucional. 

SOME 0 SERVIO 
A Casa Santa Maria atendeu gratuitarnente no Serviço de Acolhimento no ano de 2018, urn 

total de 247 crianças/adolescentes, perfazendo uma media mensal de 20 acolhidos. 

'~'F 
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DESCRIAO DO SERVIO 
0 nosso atendimento é baseado nos princIpios estabelecidos pelo ECA - Estatuto da Criança 

e do Adolescente - Lei 8.069 - de 13 de julho de 1990, bern como na Lei 12.010/2009 - que dispöe 
sobre a aperfeiçoamento a sistemática prevista para garantia dos direito a convivéncia familiar a 
todas as crianças e adolescentes. 

Na impossibilidade de perrnanência da criança ou adolescente no âmbito de sua famIlia 
natural ou extensa, estes foram encarninhados pelo Orgâa competente ao servico de acoihimento 
institucional, em caráter provisôno e coma medida protetiva, observando as regras e principias 
cantidos na Lei n° 8.069. 

Toda criança ou adolescente inserido em nosso programa de acoihirnento institucional teve 
sua situacao reavaliada, e a partir do ano de 2018 conforme prevista na lei 13.509/2017, esta 
reavaliação passou a ser trimestral , através da autondade judiciária competente, que realiza 
Audiências Concentradas corn base em relatório elaborado por nossa equipe técnica, decidindo de 
forma fundarnentada a possibilidade de reintegração familiar ou colocação em famIlia substituta, 
em quaisquer das madalidades. 

E ainda esta lei se refere sobre a permanencia da cnança e do adolescente em programa 
de acoihimenta institucional, devendo sua perrnanéncia não exceder a prazo 18 meses, salvo 
comprovada sua permanecia. 

A capacidade operacional idealizada pela legislaçaa é do atendimento de 20 (vinte) 
crianças e adolescentes, não sendo recomendado que este nürnero seja ultrapassado, sob pena 
de nãa conseguirmos garantir que a atendimento, que deve ser personalizado e em pequenos 
grupas, coma determina a Estatuto da Criança e do Adalescente, salvo em situaçöes ernergenciais, 
que na necessidade é realizada uma adaptação no quadra de colaboradares e espaça fisica para 
que passamos atender de forma satisfatória e par breve periodo a demanda apresentada. E cam a 
extinção da Casa Clélia Rocha houve a partir de setembro a transiçãa dos acalhidos deste serviço 
para a Casa Santa Maria cam todas as medidas devidamente planejadas para que a nova trajetOria 
se fizesse de forma tranquila e harmoniosa, corn a menor impacto possivel aos envalvidas. Cam as 
adaptaçoes fisicas realizadas, o convivia progressiva dos acolhidos corn os novas colegas, bern 
coma, a remanejarnenta temporário de colabaradoras desse servica para a Casa Santa Maria, 
pudemos avaliar que essa transiç.ao se deu de maneira positiva, atendenda pienamente as metas 
traç.adas para esse fim. 
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DESACOLHIDOS 
Conforme demostra a gráfico abaixo os desacoihimentos realizados de 2018 foram em sua 

maioria para famiha de origem ou extensa devido ao trabalho realizado, junto corn a Rede 
Socioassistencial que possibilitou a reinsercãa das cnanças/adolescentes no mesmo nUcleo familiar 
ao qual pertencia 

33,33% 

4,76% 4,76% 

FAMILIA FAMILIA TRANSFERIDO 
EXTENSA SUBSTITUTA DE 

ACOLHIM EN TO 

Das 21 crianças e adolescentes desacolhidos, 12 retornaram ao convIvio familiar de origem, 
a que corresponde a 57,14%, e 07 para familia extensa que corresponde a 33,33%, 01 para famIlia 
substituta a que corresponde a 4,76 % e 01 transferidos de acolhimento para ficar mais prOximo do 
territário de sua familia de origem que corresponde a 4,76%. 
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TEMPO DE PERMANENCIA NO SERVIO DE ACOLHIMENTO NOS ULTIMOS 
08 ANOS. 

Ia 

10 

jp logo 8 

0IA30DIAS 	OIAII 	0IA02ANOS 06A07ANOS 
MESES 

Sériel 

Desde do inicio das atividades de Servico de Acoihimento Institucional temos 
trabaihado para que o tempo de permanecia de cada criança e adolescente, seja o menor 
possivel, porém existem fatores externos que dificultam esta possibilidade. E durante um 
levantamento realizado nos Ultimos 08 (oito) anos passaram pela instituiçào 183 crianças e 
adolescentes, dentre Os quais houve 104 desacolhimentos para familias de origem, extensa 
elou substitutas. Diante destes nUmeros a media de permanecia destas criancas foram de 
02 anos e 06 meses, fato este que tern nos deixado preocupados, impulsionando-nos a 
buscar apoio para que possamos capacitar a equipe técnica e operacional corn vistas a se 
fortalecerem e sentirem-se mais seguras no decorrer da funcão. 
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METODOLOGIA UTILIZADA NA ExEcucAo  DO SERVIO 
A Casa Santa Maria, integra a Rede de Protecao Social de Alta Compiexidade do Sistema 

LJnico da Assisténcia Social, oferecendo protecão integral, as crianças e adolescentes, 
encaminhadas pelo Conseiho Tutelar ou pela Vara da lnfância e Juventude, que necessitam desta 
medida provisOna e excepcionai. Durante o perIodo de atendimento no ano de 2018, 
desenvolvendo a exceléncia em nossas açOes, enfatizando a importância de capacitacôes 
profissionais de toda a equipe, garantindo os direitos de cada acoihido, sendo priorizado o 
fortalecimento da famIlia de origem através do trabaiho de fortalecimento de vinculos, além do que, 
quando esgotado as possibiiidades desse retorno, a cnança ou adolescente ocorreu então o 
encaminharnento para uma familia substituta. Diante deste nossas acOes se resumiram a promover 
a acoihida, recepção e escuta dos acoihidos, visando seu desenvoivimento e o convIvio familiar, 
grupal e social, onde foram realizados estudos socials e apolo as famIiias na sua funçao protetiva 
e corn os cuidados pessoais. 

Sempre que necessário foram realizados orientacoes e encaminharnentos para a rede de 
serviços locais corn resolutividade; construção de piano individual de atendimento: orientação 
sociofamiliar, protocolos; acompanharnento e monitoramento dos encaminhamentos realizados, 
além da eiaboração de relatórios e evoiução dos prontuários. Nossa atuação se deu peia 
interdisciplinaridade; pela comunicaçâo e defesa de direitos, orientacão para acesso a 
docurnentaçâo pessoai; atividades de convivio e de organização da vida cotidiana; insercão em 
projetos/prograrnas de capacitaçâo e preparacão para 0 Mundo do trabaiho. Estimulando ao 
convivio familiar quando foi devidamente autonzado pela Vara da infância e Juventude. 

Teve a oferta diana de 05 refeiçöes, distribuIdas da seguinte forma: 

• 06hl5rnin - Café da Manhã 
• 11hl5rnin-Almoço 
• 1 5h30rnin - Lanche da Tarde 
• 18h30min - Jantar 
• 20h3Omin - Lanche da Nolte 
• Leites especiais devido as condicOes de saUde de 02 acoihidas.( NEOCATE E PREGOMIN ), 

que foram adquiridos através da Farrnácia de alto custo da UNESP, sendo que em 02 situaçöes 
ernergenciais houve a necessidade da instituição arcar corn os custos desse produto. 

7.262 
7.262 

	

6.943 	
6.943 	 6.943 off . 40 

CAFÉ DA ALMOO CAFÉ DA JANTAR LANCHE 

	

MANHA 	 TARDE 	 DA NOITE 
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DO ATENDIMENTO DO SETOR DE SERVIO SOCIAL 

Durante o ario de 2018 a Assistente Social teve coma foco na coletividade e integracâo do 
indivIduo na sociedade, bern coma a satisfação das necessidades individuals, atuando no 
acolhimento Institucional através do acompanhamento aos acolhidos e as familiares dos mesmos, 
buscando solucöes para melhorar as condiçöes de vida destes. 

Foram realizados registras sabre a histOria de vida e desenvolvirnento de cada 
criança/adolescente (canstruçâo e organização de prontuários onde constou a atendirnento inicial 
e motivo do acoihimento, corn registros semanais do acolhido, contendo relato sintético da rotina e 
situaçaa de saUde, bern coma registro fotográfico do perIodo em que está acoihido). 

Destacamos tarn bern, coma atividades realizadas na prâtica profissional e desenvolvidas 
pelo Serviço Social na lnstituicao: estimulamos a participacão da familia na lnstituicao visando a 
reintegração familiar e a conservaçao dos vInculos, na qual realizamos atendirnento individualizado 
e em equipe, visita dorniciliar; encaminhamentos diversos dos acolhidos para escolas e cursos, 
atendimento medico, psicológico, psiquiátrico e odontológico; providencianda as documentas que 
são necessários para a cidadania das crianças/adolescentes. Dessa forma, percebemos que a 
Serviço Social empregou vános instrumentals técnicos, que são responsáveis e dão subsidios para 
urna boa intervenção. 

Salientamas que todos as acolhidos estão cam sua docurnentação em ardem, 
encaminhamentos de acordo corn as necessidades de cada crianças/adolescente e realizando as 
tratamentos de que necessitam, além dos cuidados cam uma medicina preventiva, que Ihes garante 
as cuidados imprescindIveis a saüde. 

DADOS ESTATISTICOS DO SERVRO SOCIAL 

5,00% 

DOCUMENTOS 
BUROCRATICOS 
PARA CIDADANIA 

ATENDIMENTOS 
MEDICOS, 

CONSULTAS, 
EXAMES E 

INTERNAcOES 

w ~_ 
INSTRUMENTOS MATRICULA E 

TECNICOS REMATRICULA 
OPERACIONAIS ESCOLAR 

15,00% 

6,00% 
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TRABALHO FEITO COM AS VISITAS AS CRIANAS E/OU ADOLESCENTES 
RESUMO 2018 

Durante o ano de 2018 a Equipe Técnica da lnstituiçao, realizou 43 visitas corn os genitores 
que ainda fortalecem vinculos corn seus fllhos acolhidos para assim podermos ter conhecimento 
major do seu cenário atual, e os orientandos para assim poderem reaver a guardar de seus fllhos. 

Junto corn as crianças/adolescente a Equipe Técnica realizou urn trabalho para que o tempo 
de perrnanencia no acolhimento fosse minirnizado cumprindo o que estabelece no ECA em seu 
art. 19, onde o setor junto os mesrnos realizaram diariamente açöes interventivas voltada para a 
quandade de vida dos mesmos. 

Conforme tabela abaixo: 

85,00% 

15,00% 

32,00% 

39,00% 

4 
29,00% 

FAMILIAS 
AUTORIZADAS 

NAO 
AUTORIZADAS 

REALIZAVAM 
FORTALECIMENTO 
DE V1NCULOS NA 
RESIDENCIA DA 

FAMILIA DE 
ORIGEM OU 

EXTENSA 

REALIZAVAM 
FORTALECIMENTO 
DE V1NCULOS NA 

INSTITUIcAO 

NAO REALIZAVAM 
VISITAS 

oBsERvAcAo: 
1) As Visitas foram realizadas aos dorningos no periodo da tarde, das 1 3hOOrn as 15h00, na 

sede da lnstituiçao, sempre que houve a necessidade alteramos os horários de acordo 
corn a disponibilidade de cada farnIlia. E as visitas que foram realizadas na casa da farnIlia 
de origem ou extensa, a instituição que realizou o transporte dos rnesrnos para a 
residência dos responsáveis, bern como o monitorarnento deste convivio. 

2) As Visitas não autonzadas foram aquelas deterrninadas através do Judiciário, cujos 
genitores ou famIlia extensa tinham irnpedirnento legal para realiza-las. 
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DO ATENDIMENTO PSICOLOGICO 
0 papel do Psicólogo no ãmbito do Acolhimento Institucional objetivou contribuir para a 

construção de urn ambiente que estabelecesse apoio afetivo, seguro e saudável para crianças e 
adolescentes oriundos de vinculos familiares rompidos ou fragifizados, proporcionando assim 
espaço para a ressignificaçâo de vivências rnultdeterrninadas e atravessadas por tipos de viotação 
de direitos. Atuação visou açôes correspondendo a instrurnentalização e onentação da equipe de 
trabalho em situaçöes que tangenciarn as práticas e relacoes dentro da lnstituiç.ão, a fortalecimento 
de vinculos familiares e cornunitârios utilizando-se do aporte teOrico-cjentifico da Psicologia 
pertinentes, para a concretude do serviço de Acolhjrnento Institucional. 

Foram realizados atendimentos corn as crianças e adolescentes bern coma corn a equipe 
de colaboradores diariarnente correspondendo a intervençOes para solucöes de conflitos, escuta 
qualificada e capacitaçao da equipe profissional buscando major qualidade das práticas exercidas 
no cotidiano Institucional. Em conjunto corn vjsitas domiciliares e atendirnentos as familias na 
lnstituição real izando acöes para o fortalecimento dos nücleos farniliares. Foi tambérn realizado 
acompanhamento pedagogico de cada acoihido e participação em reuniôes escolares corn 
planejamento educacional junto a escola. 

Foi realizado junta ao Servico Social da lnstituiç.âo a elaboraçao de relatários e registras 
periódicos das crianças e adolescentes sendo encaminhados ao Poder Judiciário, onde houve 
tarnbém a realizaçao de reuniôes corn a Equipe Técnica do Juizo e Rede Socioassistencial corn o 
objetivo de traçar metas e estratégias para as acolhidos e suas familias. 

Foram real izadas 04 capacitacoes corn a equipe de colaboradores junto ao Setor de Serviço 
Social, onde foram pautados principais demandas e orientacoes pertinentes ao serviço. 
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69 70 

ATENDIMENTO AOS 	ATENDIMENTO A 	ATENDIMENTOS 
ACOLHIDOS 	 EQUIPE 	 EDUCACIONAIS E 

OPERACIONAL 	 REUNIOES 
PEDAGOGICAS 
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RESUMO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE TECNICA 2018. 
Durante o perlodo do ano de 2018 foram realizados 611 atendimentos, distribuldos da 

seguinte forma: 

ATENDIMENTOS  
Cadastramento e Atualizaçâo do NIS 	 -- 	15 
Contas Bancanas (abertura) 	 02 
Contas Bancanas (manutencao 02 acolhidos) 13 
Manutençâo de Beneficlo junto ao INSS (auxilio reclusâo do genitor 
de 02 acolhdos)  

02 

Solicitaçâo de Pensão por morte para urn acoihido junto ao INSS 01 
SUS 08 
Atendimentos Medicos na Rede Básica e PS 180 
Exames Medicos 83 
lnternaçao (dias de 03 acolhidos) 51 
Atendimento Psicolôgico (externo da instituição) e psiquiatrico 51 
Atendimento Odontolôgico (Apadnnhamento Profissional e Dentista 
do Bern) 20 acoihidos  

61 

Atendimento Fisioterapia (01 acoihido) -  20 
Acoihimento Inicial 22 
Acoihimento Emergencial  06 
Visitas Técnicas Domiciliares 43 
Matricula e Rematncula Escolar 49 
lnserçao no Mundo do Trabaiho (Legiao Mirim) 04 

RESULTADOS OBTIDOS: 
Durante este ano tivernos uma participaçao mais efetiva da Redesocioassistencial perante 

aos casos dos acoihidos onde foram realizadas quatro reunöes (abrangendo urn total de 10 
acoihidos, decorrente de haver grupos de irmãos) para a elaboração do Piano individual de 
Atendimento (PIA) corn a participação efetiva das Equipes do CRAS, CREAS, Saüde e Equipe 
Técnica do Judiciário da Comarca de São Manuel, onde foram traçadas estratégias e metas para 
Os CSOS especificos. 

Foram realizadas também trés audiéncias concentradas durante o ano de 2018, onde foram 
discutidos casos de alguns acoihidos e também teve a participação efetiva da Redesocioassistenciai 
da Comarca de São Manuel, que abrange os municipios de São Manuel, AreiOpolis e Pratânia. 

No ano 2018 o acoihirnento atingiu as metas estabelecidas no Piano de Trabaiho, resultando 
num serviço de excelência a todos os envoividos, corn encaminhamentos para serviços diversos, 
acompanharnento dos casos apresentados, supnndo a dernanda existente e curnprindo a iegislação 
vigente. 

Buscarnos, alcancamos e rnantivemos a garantia de direito de aiguns acoihidos referente a 
beneficios corno: Auxiiio Reclusão e Pensao por Morte, além da documentação como SUS, RG, 
Certidão de Nascirnento entre outros. 
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Corn a extinção da Casa Clélia Rocha, houve a transiçao dos acoihidos daquele servico 
para a Casa Santa Maria, que devido as providencias planejadas e executadas, se fizeram de forma 
positiva corn atendimento a todos as necessidades detectadas. 

A media mensal dos acolhidos manteve-se dentro do planejado e apesar de termos nesse 
ano atendido adolescentes corn transtornos psiquiátricos, construImos estratégias, corn acoes que 
possibilitaram a superação dessas dificuldades. 

Para o atendimento integral dos acolhidos a Casa Santa Maria disponibilizou 21 
colaboradores conforrne diretrizes para o atendirnento 

CARGO FORMAçAO 
HORARIA   VINCULO 

Assistente Social Superior 30 h/sem 01 CLT 

Assistente Social Superior 12 h/sem 01 CLT 

Auxiliar de cozinha Médio 44 h/sem 01 CLT 

AuxiliarAdministrativo Superior 44 h/sem 01 CLT 

Coordenadora Superior 30 h/sem 01 CLT 

Cozinheiras Fundamental 12 X 36 02 CTL 

Monitores Médio 12 X 36 09 CLT 

Psicóloga Superior 

Médlo 

44 h/sem 01 CLT 

Serviços Gerais 44 h/sem 02 CLT 

Orientador Social Médio 44 h/sem 01 CLT 

Contador Tecnico emContabilidade 05 01 
Prestadorde 
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DESPESAS OPERACIONAIS COM Os SERVIOS 

TWO 
Acoihimento 

Termos/Parceiros Prôprio TOTAL 

Salários e encargos 330.271,36 131.104,98 461.376,34 

Prestadores de Serviços 15.776,00 31.856,50 - 	 47.632,50 

Despesas Consumo Operacionais 16.287,82 2.943,74 19.231,56 

DespesasConsumoAdministrativas 6.225,50 14.890,2 1 21.115,71 

Maquinas e Equipamentos I Moveis e 
Utensilios  

3.232 75 - 3.232,75 

ManutençOes 17.806,35 2.304,34 20.110,69 

CapacitaçâodeEquipe  14.508,80 - 14.508,80 

Alimentaçao -   34.408,23 7.578,96 41.987,19 

Total Geral 438.516,81 190.678,73 1 	629.195,54 

Observaçao: Per capita mensal: R$ 2.621,65 

Per capita anual: R$ 31 .459,77 

DESPESAS ACOLHIMENTO 

438316,81 

190.678,73 

U Termos/Parceiros 

Próprio 
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TRANSIcA0 DA CASA CLELIA ROCHA PARA CASA SANTA MARIA 

No dia 31/08/2018 ocorreu a transiçao dos acolhidos da extinta Casa Clélia Rocha para Casa 
Santa Maria que foram inseridos em suas atividades de forma regular desde então, destacamas que 
o processa de adaptação transcorreu de maneira muito positiva, todas as crianças/adolescentes 
criaram novos laços de identidades corn as acolhidos da Santa Maria de rnaneira muito rápida, 
observou-se que somente urn acolhido possuia major resisténcia em dialogar corn as cuidadoras e 
de igual modo corn as dernais crianças do berçário. Desse modo, as duas cuidadaras rernanejadas 
foram fundamentais para criar urn ambiente de segurança para mencionada crianca, as aludidas 
funcionárias trabalharam em um regime de escala 12 par 36, a qual a acolhido já estava acostumado 
e ressaltamos ainda, que exercerarn suas atividades laborativas no turno da noite ern dias diferentes, 
urna vez que, durante a dia a mesmo se encontrava em suas atividades escolares. Tal acão buscou 
rninimizar as impactos da transferéncia de urn serviça para a outro. Soma-se a esse processo a 
acornpanhamento dos setores de psicologia. 

Pautamos, que as pertences pessaais dos acolhidos também vieram para a Casa Santa 
Maria, para usa destes, dentre eles roupas, brinquedos, calçados, assim coma rnóveis e para a 
setor técnico toda documentaçäo referente aos acolhidos, facilitando assim a continuidade corn 
eficácia da situação processual, bern coma, de todos as agendamentos e acornpanhamentos 
referentes a saüde da qual as mesmos eram referendados. 

Conforme explanado no Piano de Transição, algumas colaboradoras foram remanejadas 
para atuarem na Casa Santa Maria par 06 rneses, sendo que esse fato garantiu a qualidade do 
servico, de forma muito profissional e respeitosa perante a individualidade do atendimento, se 
findando em 06/03/2019. 

Par canseguinte, salientamos que a Lar Anália Franca, adaptau a espaço fisico da lnstituiçâo 
Casa Santa Maria, para melhor acamodar seus usuários e sobretudo garantir seus espaços 
individualizadas. Destacamos, que a obra se deu no praza estabelecido, ande fora construldo mais 
urn quarto para melhor alocar as rneninos, e posteriormente realizau-se pequena reforma no 
berçârio, porem está cam a auxilia dos recursas ariundas das penas aplicadas pela poderjudiciária. 

Elucidarnos que no momenta da transferéncia dos acoihidos da Casa Clélia Rocha, a Casa 
Santa Maria, que atendia 22 crianças e adolescentes, ficanda corn essa transferéncia corn 28 
acol h idas - 

Contudo, mediante a exposto a pracesso de transiçào ocorreu de rnaneira favorável, assim 
coma, a processo de desenvolvimento e adaptaçãa dos acolhidos. Garantinda que estes fassern 
atendidas coma sujeitos de direitas, coma evidencia a art. 15 do ECA e sabretudo a remetido art. 
30  do ECA no qual" A criança e adolescente gozam de todos as direitas fundamentals inerentes a 
pessoa humana, sem prejuiza da prateçàa integral de que trata esta Lei, assegurando-se Ihes, par 
lei ou par autras meias, tadas as apartunidades e facilidades, a fim de Ihes facultar a 
desenvolvimenta fIsico, mental, moral, espiritual e social, em candiçôes de liberdade e dignidade. 
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2. Servico do Protecao Especial Bâsica 

CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V1NCULOS 06 A 14 ANOS e 15 A 17 ANOS 

0 Servico e desenvolvdo pela lnstitwção Casa Santa Maria, através do Projeto Ação 
Farnulia, estando localizado a Rua Carlos Rafael, 205 no Bairro do Jardirn Santa Monica, distante a 
5 km do centro do Municipio de São Manuel e dos Orgaos governamentais e não governanientais, 
sendo composto por uma escola Municipal de educação infantil e fundamental I e urn ESF - 

Estratégia de Saüde da Familia, tendo a lnstituição como complemento da rede de atendimento do 
bairro, sendo este considerado de alto indice de vulnerabilidade social. A lnstituição oferece a 
comunidade urn quadro de profissionais envolvidos corn as açaes e urn espaço de referéncia 
compativel corn as normativas vigentes através das ResolucOes CNAS 109/2009 e reordenado pela 
Resolucao CNAS 01/2013, sendo composta por: 

UPS 2 - SERVIOS DE PROTEçAO SOCIAL BASICA 
. 	01 refeitôrio; 
• Olcozinha corn churrasqueira; 
• 01 banheiro; 
• 01 sala de arquivo / captaçao de recursos; 
• 01 area de lazer corn quiosque, playground e duas casas de boneca; 
• 01 Ginásio poliesportivo corn vestiários masculino e feminino; 

• 01 Almoxarifado para materials esportivos; 
• 01 Almoxarifado para materials diversos; 
• 01 Cozinha industrial corn bar e churrasqueira; 
• 01 Sala de Coordenação; 
• 01 Sala administrativa; 

• 04 Banheiros (masculino/feminino); 
• 01 Sala equipada para atividades de inclusão digital; 

• 01 Sala de arquivo; 
• 01 Sala atividade dança; 
• 01 Sala brinquedoteca; 
• 01 Sala artesanato; 
• 01 Sala captação 

USO COMPARTILHADO PARA ATENDIMENTO DAS UPSI E 2 
01 sala de arquivo I captação de recursos; 

• 01 area de lazer corn quiosque, playground e duas casas de boneca; 
• 01 Ginásio poliesportivo corn vestiários masculino e feminino; 

• 01 Almoxarifado para materials diversos; 
• 01 Cozinha industrial corn bar e churrasqueira; 

I/ N \~~ 
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DEscRIçAo 

Trata-se de urn servico da Protecao Social Básica do SUAS, regulamentado pela Tipificaçâo 
Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolucao CNAS n° 109/2009) e reordenado pela 
Resolução CNAS 01/2013. 0 Serviço possui urn carâter preventivo e proativo pautado na defesa e 
afirmação de direitos, no desenvolvimento de capacidades e potencialidades ao alcance de 
alternativas emancipatórios para o enfrentamento de vulnerabilidades. Para tanto as usuários foram 
subdivididos em grupos de convivéncia, de acordo corn as descriçöes abaixo citadas, onde foram 
desenvolvidas atividades planejadas de acordo corn a faixa etária, de forma a complemental o 
trabalho social corn familia. 

GRUPOS FAIXA ETARIA 	 PERIODO DIAS 

Crianças e Adolescentes de 06 a 12 
5 	dias 	por 	semana 

 
Grupo A Periodo Matutino sendo de Segunda a 

anos de idade 
Sexta Feira 

Adolescentes de 13 a 15 anos de 
5 	dias 	por 	semana 

 
Grupo B Periodo Matutino sendo de Segunda a 

idade 
Sexta Feira 

erio 0 d 
5 	dias 	por 	semana 

Grupo C Crianças de 08 a 10 anos de idade sendo de Segunda a 

Crianças e Adolescentes de 11 a 15 

Vespertino 
Sexta Feira 

Periodo 
5 	dias 	por 	semana 

 
GrupoD . sendo de Segunda a 

anos de idade Vespert
.
no 

Sexta Feira 

Adolescentes de 13 a 17 anos de Periodo 3 dias por semana corn 
GrupoE . 

idade Vespertino atividades programadas 

As atividades desenvolvidas foram direcionadas na formação para a cidadania, 
desenvolvimento do protagonismo e da autonornia dos adolescentes, considerando os interesses, 
demandas e potencialidades de cada faixa etária, sendo destinado a pessoas procedentes de 
familias vulneráveis econômica e socialmente, de acordo corn a abrangéncia territorial. Os usuârios 
frequentaram a ensino regular em escolas püblicas do MunicIpio e a serviço de convivência e 
fortalecimento de vInculos no perlodo oposto desenvolvendo atividades socioeducativas e atrativas 
diversificadas como atividades lüdicas, socioculturais e desportivas. 

0 Projeto Acao Familia atendeu a püblico de seu territôrio corn 100% de gratuidade ern todas 
as suas açães, sendo esses encaminhados pela rede socioassistencial através do CRAS, Centro 
de Referenda da Assistência Social, bern como a procura espontânea e busca ativa, seguindo as 
especificaçoes das Resolução CNAS 109/2009, sendo crianças e adolescentes em situação de 
Trabalho Infantil (PETI), Protecão e Atendimento Especializado a Familias e lndividuos (PAEFI), 
Proteção Especial de Alta Complexidade, ou seja Acolhirnento Institucional e/ou egressos a familia, 
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corn deficiência e beneficiârios BPC e Programas de Transferéncia de renda e ainda a CIT no 
01/2013 para atendimerito a grupos prioritários, sendo esses em Situação de isolamento, Trabaiho 
Infantil, Vvência de violência e/ou negligéncia, Fora da escola ou corn defasagem escolar superior 
a dois anos, Situaçao acolhirnento, medidas socioeducativas em meio aberto, egressos de medidas 
socioeducativas, situaçâo de abuso e/ou exploraçao Sexual, medidas de Protecão do ECA, 
Situação de Rua, pessoas corn deficiência, salientando o pertencimento ao território pré-
estabelecido. 

Conforme relatado acima, no decorrer do més de agosto de 2018 foi realizado urna pesquisa 
corn uma amostragern de 100% dos usuános, correspondendo a 104 usuârios, porérn diante de 
uma perda de 10% dos entrevistados, sendo urn dos motivos não conseguir o contato corn os 
responsaveis, residências fechadas, entre outros, sendo portanto aplicado a 93 usuârios, 
representando 63 familias que totalizaram urn nümero aproximado de 259 pessoas, direta e 
indiretamente, das quais podemos demonstrar abaixo: 

Grupo - 
Prioritãrio Grupo 

Per fil 
Beneficios 

Resolucao Atendimento 
Descriçâo 	

Situacao Nivel de 
Econômico 

BPC e 
CIT N° 1 Resoluçao  

Residencial Escolaridade CLT/Informal Bolsa 2013 e CNAS 
Familia 

CNAS 109/2009 - 
01/2013 

99 % possuem 
Fundamental 

% 

63 FamIhas residências em 1- não 
Das 63 

sendo 259 alvenaria; 
concluido; 

famIlias  32 usuários  
pessoas no 01 % em madejra 

20% 28% são CLT; 
15,87 % 61 usuários estão no  

total tendo concluido; 8% - Informais; 
recebem 

estão no grupo que  
atendimento 63,50%s5o 64% 

Bolsa grupo de atende ao  
direto a 93 prOpriafiinanciada; 

analfabetos; desempregados; 
famIlia e 

prioridade atendimento 
crians e 11,11 % alugadas; 34% sem 

25,40% da resoluçâo 
adolescentes 22,22% cedida e 

definicão; 
Recebem 

e indireto 166; 3,17% são BPC;  
invadidas 

Ainda foi possivel detectar junto ao püblico atendido as situacaes de maiores 
vulnerabilidades, conforme descnto nas tabelas abaixo: 
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USO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS 

Das 63 famIlias dos 93 usuános 

apenas 15 nao reconhecem 
familiares corn envolvimento de 

substâncias psicoativas, e outras 

48 familias reconhecem e 

admitem, totalizando 86 pessoas 

envolvidas no contexto. 

Parentesco We Motivo We 

Pal 12 Bebidas 12 

We 10 Drogas 28 

lrmãos 7 Cigarro 10 

Tios 37 Bebidas e drogas 36 

Primos 11 

AvOs 6 

Cunhado 1 

Padrasto 2 

SITUAcA0 DE CARCERAGEM 

Das 63 famIlias dos 93 usuános 

apenas 	22 	não 	reconhecem 

familiares 	em 	situação 	de 

carceragem ou que ja passaram 

por 	tal, 	e 	outras 	41 	familias 

reconhecem 	e 	admitem, 

totalizando 	57 	pessoas 

envolvidas no contexto 

Parentesco We Motivo We 

Pal 10 Trafico 33 

We 1 Agressao 6 

Irmâos 8 Assalto a mao armada 1 

AvOs 2 Roubo/furto/assalto 7 

Tios 23 
HomIcidio e ou 

 tentativa 
2 

Pnmos 11 Pensão I 

Padrastos 2 Assassinato 2 

 Estupro 1 

lncêndio cnminoso I 

Quebra l.a. 1 

_______ Maria da pen ha I 

________ Nâo quis responder I 

Obs: Diante a demanda apresentada, a equipe vem buscando novas intervençaes para o próximo 

exercIcio, no que tange as maiores vulnerabilidades, corn vista a reducâo destas. 
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ESTATISTICA DE ATENDIMENTOS EM 2018 

Crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 14 anos e de 15 a 17 anos. 

Mês 

NUmero 
de 

vagas 
ofertada 

Numero 
de 

atendido 
S 

06 a 14 
Anos 

S 

Porcentage 
m 

15 a 17 
Anos 

Porcentage 
m 

Porcentage 
m 

Janeiro 80 77 75 93,00% 02 2,50% 95,50% 

Fevereiro 80 82 78 97,50% 04 5,00% 102,50% 

Marco 80 86 79 98,75% 07 8,75% 107,50% 

Abril 80 87 78 97,50% 09 11,25% 108,75% 

Maio 80 95 85 106,25% 10 12,50% 118,75% 

Junho 80 96 86 107,50% 10 12,50% 120,00% 

Julho 80 95 85 106,25% 10 12,50% 118,75% 

Agosto 80 104 98 122,50% 06 7,50% 130,00% 

Setembro 80 104 98 122,50% 06 7,50% 130,00% 

Outubro 80 103 97 121,25% 06 7,50% 128,75% 

Novembro 80 102 96 120,00% 06 7,50% 127,50% 

Dezembro 80 102 96 120,00% 06 7,50% 127,50% 

Media Total 80 94 87 109,41% 6 08,54% 117,95% 

DEMONSTRATIVO DE ATENDIMENTOS EM RELAçAO A VAGAS OFERTADAS 

Demonstrativo de atendimentos em reIaco as vagas 

ofe rta d as 

100 

95 

90 

85 

80 

75 

70 

80 

94 

1 	 2 

• NR de vagas ofertadas 	NR de atendidos 
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Salientamos que corn exceção do primeiro rnês, janeiro, todos os outros excederam Os 

atendimentos perante as vagas ofertadas, ateridendo em media 17,95% acima do planejado, fato 
este ocorrido diante do alto Indice de vulnerabilidade social que o bairro apresenta e a necessidade 
do atendimento, para tanto a lnstituição disponibilizou de recursos própnos e da participação em 
Editais e parcerias estabelecidas corn Empresas Privadas. 

Diante do exposto acima, foram realizadas as atividades socioeducativas, visando a quebra 
de paradigmas Pré estabelecidos na comunidade, corn vistas a desalienaçâo social, para tanto, 
convérn salientar a grande importância que as parcerias de empresas Pnvadas possuem no 
desenvolvimento do serviço, sendo elas CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e Empresas Privadas como Unimed, AMU - Associaçao das Mulheres Unimed, 
Usina Acucareira São Manoel, Arautos do Evangelho e Childhood, Coléglo Hollus, Colégio Luma 
Carolina (Anglo) e Caio Induscar. 

OBJETIVO GERAL 
Complementar o trabalho social corn familia, prevenindo a ocorréncia de situaçöes de risco 

social e fortalecendo a convivéncia familiar e comunitária, dessa maneira prevenir a 
institucionalização e a segregaçao de crianças, adolescentes, em especial das pessoas corn 
deficiência, assegurando o direito a convivéncia familiar e cornunitária, promovendo acessos a 
beneficios e serviços socioassistenciais, fortalecendo ainda rede de proteção social de assisténcia 
social no território e as politicas de educação, saüde, cultura, esporte além de lazer e participação 
cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuános. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Cornplementar as acoes da famIlia e comunidade na proteçao e desenvolvimento de 

crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vinculos farniliares e sociais; 
• Assegurar espacos de referência para o convivio grupal, cornunitário e social e o 

desenvolvimento de relacoes de afetividade, solidariedade e respeito rnütuo; 
• Possibilitar a ampliação do universo inforrnacional, artistico e cultural dos jovens, bern como 

estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua 
formacao cidadã; 

• Estimular a participacão na vida püblica do território e desenvolver competências para a 
compreensão critica da realidade social e do mundo contemporâneo; 

• Contribuir para a insercão, reinserção e perrnanência dojovem no sisterna educacional. 

E ainda podemos amp/jar os objetivos para a faixa etária de 15 a 17 anos: 

• Propiciar vivéncias para o alcance da autonomia e protagonismo social; 
• Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educaçao como direito de cidadania e 

desenvolver conhecimentos sobre o rnundo do trabalho e cornpetências especIficas básicas; 
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METODOLOGIA APLICADA 
A Metodologia utilizada como já referido, e seguindo as orientaçôes da Resolução CNAS no 

01/2013foi a atuação em grupos, organizados porfaixas etânas, onde as atividades desenvolvidas 
tiveram coma foco a Convivéncia Social, o Direito de Ser e a Participacao Cidadã, sendo para tanto 
realizados intervençöes lUdicas, culturais e desportivas, coma forma de expressão, interação, 
aprendizagem, sociabilidade e proteçao social. As açoes foram realizadas no turno inverso ao da 
escola, todos as dias da semana corn atividades socioeducativas e atrativas, respeitando as ciclos 
de vida e garantindo urn espaco de convivência familiar e comunitâria. 

Foram desenvolvidos processos de acoihida, estudo social, orientaçôes, encaminhamentos, 
acompan hamentas familiares, campan has socioeducativas, informacoes para defesa de direitos, 
para promoção da cidadania, reconhecimento do terntório e situação socioeconômica, uma vez que 
as alteraçoes são constantes, elaboracao de relatónos individuais e familiares, notificacoes perante 
as ocorréncias de situaçoes de vulnerabilidade pessoal e risco social, além de busca ativa. 

As açôes foram realizadas em 231 dias e totalizaram 1317 horas trabalhadas, das quais 
podemos citar: 

ATIVIDADES DIAS HORAS 
LUdicas 18 - 36:00 HRS 
Alimentaçao 231 140:20 HRS 

Higiene Limpeza 231 280:40 HRS 
Atividades Atrativas Culturais 235 754:00 HRS 
Atividades Atrativas Desportivas 269 642:00 HRS 	- 

Atividades Atrativas Educacionais 126 370:00 HRS 

Atividades Socioeducativas 63 104:00 HRS 

Observaçao: Os tópicos de atividades Culturais e Desportivas ultrapassaram a quantidade 
total de dias de atividades desenvolvidas, sendo estes 231 dias ano, ocasionados pelo fato de que 
as atividades desportivas e culturais foram realizadas em dias diferentes para as grupos dos 
periodos matutinos e vespertinas, acarretando a soma de dias e a diferença nos nUmeros de 
dias/a no. 

Ressaltando que todos as dias foram realizadas de duas a trés atividades diferentes, e ainda 
que durante as atividades culturais, desportivas e educacionais, concomitantemente foram 
trabalhados as eixas de Convivência Social, onde foi desenvolvido as capacidades de promocaa e 
participação social, a realizaçãa de tarefas grupais, a soluç.ao para as conflitos que surgiram, a 
comunicaçào, a Direito de Ser, de aprender e experimentar, de adolescer, de ser prataganista, de 
pertencer, de Participar no serviço, no territOrio, na sociedade, coma cidadão, uma vez que tais 
atividades resultaram em participação em campeonatos e em eventos culturais e sociais realizados 
no Municipio de São Manuel e região, e ainda foram realizadas 10 Campanhas/Palestras de 
temáticas diversificadas que abrangeram Direitos Humanos e Socioassistenciais, Saüde, Meio 
ambiente e cultura 

Salientamos ainda que no decorrer do presente ano ocorreram 13 desisténcias, par motivas 
variados coma a desacoihimento institucional, mudança de bairro e!ou de cidade, envolvimento em 
outras atividades, entre outros, e 41 usuários foram inclusos, verificando as vulnerabilidades e 
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prioridades regidas pelas Resoluçoes vigentes, a que gerou urn aurnento de 17,95% acima da 
media de atendirnento. 

Foram realizados ainda no decorrer do ano: 

AcOES QUANTIDADES 
Visitas Domiciliares  118 

Contatos Diretos (Reun ioes)* 33 

Contatos Indiretos (Telefone) 141 
Encaminhamentos 25 

*por  Contatos Diretos entende-se reuniöes corn pais e/ou responsáveis, Conseihos de Direitos, 
Rede Socioassistencial e equipe Técnica. 

ALIMENTAçAO 

Ern relaçâo ao fornecimento de alimentaçOes, foram oferecidas diariamente, duas refeiçôes 
para cada usuário em cada urn dos dois perlodos, sendo que na faixa etária de 6 a 17 anos segue 
a tabela abaixo. 

- 	 - 

NI de refeicao 
Faixa Etãria 

Vagas - 

Tipo de Refeiçao ofertadas 
ofertadas 

durante oano 
Cafés Manhaflarde 12.979 

6a14anos 98 
Almoços ejantares 12.979 

Cafés Manhã/Tarde 470 
15a17anos 12 

Almoços e jantares 470 

TOTAlS - 	 110  26.898 

Observaçao 1: Foram reaIzados 231 dias de atividades corn oferta de refeicoes sendo café da 
manhã, almoço, café da tarde e jantar, baseando-se na presença diana dos usuários, salientando 
ainda que na media de atendimento anual, houve urn acréscirno no atendimento que gerou 17,95% 
das vagas ofertadas e vagas atendidas, sendo esta custeada corn recursos própnios da Instituicão. 
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RESUMO ESTATISTICOS DOS ATENDIMENTO REALIZADOS EM 2018 

Faixa Etâria We Atendimento Anual 

6a14anos 98 

Atendimento Individual I OrientaçOes 304 

Visitas Domiciliares 106 

Contatos 141 

Encaminhamentos / Onentacaes 94 

TOTAL 645 

15a17anos 12 
Atendimento Individual I Orientacoes 45 

Visitas Domiciliares 12 

TOTAL 57 

TOTAL 702 

Nümero de pessoas atendidas em 2018: Nas atividades acima foram atendidos: 98 crianças 
e adolescentes na Faixa etária de 6 a 14 anos e 12 Adolescentes na faixa etária de 15 a 17 
anos, que totalizou 63 famIlias mais 1 Serviço de acoihirnento corn atendimento a 6 familias, 
que resultaram em 702 atendimentos conforme descrito na tabela acima. 

RESUMO GRAFICO DOS ATENDIMENTOS ANO 2018 

Resumo Gráfico dos Atendimentos do ano de 2018 

• Orientacöes 	2 Visitas Domiciliares 	Contatos 	Orientacôes 

304 

106 

141 

94 
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ATIVIDADES NAO TIPIFICADAS REALIZADAS NO EXERCICIO 

Embora a essência do servico nao seja o atendimento a adultos, mas sim a crianças e 
adolescentes, e consequentemente suasfamulias, no anode 2018, através de parcerias realizadas 
corn as Empresas Sicoob Credicitrus e Sindicato Rural de São Manuel foram realizados 
atendimentos para a faixa etária de 18 a 29 e 30 a 59 anos, através do desenvolvimento de 
atividades pontuais como a capacitação para o mercado de trabalho, voltada para o ramo do Corte 
e Costura, artesanato e alimentaçaes, salientando questöes ambientais e reaproveitamento de 
residuos para a reutilizacão e realizacão de peças artesanais, e ainda o artesanato em Argila, 
ofertado em duas etapas através do Sindicato Rural. 

Na area alimenticia, também ofertado pelo Sindicato Rural foram realizados o curso de 
Processamento Artesanal de ayes e de tomates; 

RESUMO ESTATISTICO DOS ATENDIMENTOS 

Faixa Etâria We Atendimento 	 Anual - 

18a59anos 51 
Atendimento Individual I Orientaçoes 	 90 

Visitas Domiciliares 	 15 

TOTAL 15 105 

Para o atendimento do püblico adulto também foram ofertadas alimentaçôes: 

ALIMENTAçAO 

Vagas 	
NO de refeiçao 

Faixa Etaria 	
ofertadas 	

Tipo de Refecao I 	ofertadas 
I 

duranteoan 

18a59anos 	15 	
Coffee 	

165 
(ManhâlTarde) 

Cofee 
303 18 a 59 anos 	 (ManhãlTarde) 

(parceria Sindicato 	36 
Rural) 	 Almoço 	 160 

	

6TAIS 51 	I 	 I 	628 

As quantidades acima basearam-se nos 34 dias de atividades ofertadas no ano de 
2018, sendo este custeio mantido corn recursos próprios da lnstituicão e parceiros. 
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Salientando que das 51 pessoas atendidas na faixa etâria de 18 a 59 anos, 36 foram 
atendidas em parcena corn o Senar, através do Sindicato Rural de São Manuel, que ofertaram 
inclusive a alimentaçâo proporcionada aos usuános, que totalizaram 463 alimentaçoes, 

Concluindo, a atendimento total, Tipificado, atenddo corn termo de fomento corn a Prefeitura 
Municipal e através de parcerias corn empresas pnvadas, na faixa etána de 6 a 59 anos foram de 
161 pessoas através do Projeto Açao Familia, que totalizaram em 807 atendimentos, sendo 110 no 
Serviço de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos, que gerararn 760 atendimentos a 63 farnIlias 
e a quantidade de alimentaçôes ofertadas baseou-se na presença dos mesmos verificadas através 
da lista de presença, e, totalizou-se em 27.063 alimentacoes, ja o atendirnento do püblico adulto, 
não tipificado, resumiu-se em 51 usuârios, 105 atendirnento e 628 alimentaçães. 

OBSERVAcAO EM RELAçAO A ATENDIMENTOS 

• 0 atendimento individuallorientaçOes - Atender as usuários individualmente de acordo 

corn as necessidades apresentadas; 
• Visitas domiciliares - Realizadas para indusão e acompanhamento dos usuârios e sempre 

que houver necessidade de outras intervençaes; 
• Contatos - Contatos realizados corn a rede socioassistencial, da saüde, da educação, da 

cultura, do esporte e outras sempre que necessário; 
• Encaminhamentos - FarnIlias encarninhadas e orientadas a verificação e atualizacao de 

Cadastros junta ao Cad ünico, Conselho Tutelar, Prornoção Social, Poupa tempo, autras 
lnstituiçöes, entre outras. 

MONITORAMENTO E AVALIAcA0 

• A equipe técnica e aperacianal acompanhou o desenvolvimento das açöes a todo momenta, 
verificanda as necessidades de alteraçoes na metodologia, visando a superaçãa de 
problemas. Foram realizadas entrevistas, questionários de avaliaçâo de satisfação, reuniöes 
cam pais e ou responsáveis, reuniöes de equipe, reuniôes grupais, abservaçöes, 
arientacoes e cantatas diretos corn as usuários, alérn de controle de frequéncias, 
instrumentais que abjetivararn a identificação de resuttados qualitativos e quantitativas além 
dos impactos sociais causados; 

• Foram realizadas prestaçôes de cantas cam registros dos gastas efetuadas, assim como 
tabelas e planilhas utilizadas para tal; 

• Foram realizados registros fotogrâficos de todas as acôes realizadas no decorrer do ana, e, 
apresentada nas prestacoes de cantas; 

• Utilizamas ainda as redes saciais coma uma prestacaa de contas sabre nossas açôes 
perante a sociedade, ande é possibilita a todos a verificação de transparência do trabaiho 
prapasta e realizada. 
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RESULTADOS OBTIDOS 

• Atendimentos Diretos e Indiretos as famIlias da Cornunidade do Bairro do Jardim Santa 
Monica e imediacoes, através da rea!ização de acolhirnentos sociais, orientaçöes, contatos 
diversos; 

• Capacitaçâo de equipe técnica e operacional corn vistas a progressão das Acaes realizadas 
no serviço; 

• Participaçôes ern campeonatos no Municipio de São Manuel e região obtendo o 
reconhecirnento do trabalho através de outras cidades que também estavam participantes 
dos eventos; 

• Sucesso ern apresentacaes sociais e culturais no Municipio que ocasionou convites para 
novas apresentaçôes ern outros eventos; 

• Confiança, segurança e respeito das famIlias do Bairro em relação ao servico desenvolvido, 
verificado através da procura por inserção e também por orientacaes, uma vez que o servico 
vem sendo desenvolvido diante de uma comunidade de alta vulnerabilidade, corn contextos 
complexos e insociáveis que necessitam de desagregaçao, de ruptura em paradigmas pre-
estabelecidos entre seus membros, portanto o trabaiho torna-se árduo, porem o respeito e 
a confiança para corn o serviço foram alcançados. 

• Asseguramos urn espaco de referência para o convivio grupal, comunitário e social, onde 
foi fomentado o desenvolvirnento de relaçöes de afetividade, solidariedade e respeito mtjtuo; 

• Provocamos junto aos usuários a participacão cidadã e a garantia de seus direitos, focando 
na convivéncia social, no Direito de ser e na Participaçao, induzindo-os a exercicios de 
escoihas, tomadas de decisão sobre a própria vida e a grupal, resoluçao de conflitos e 
diálogo, reconhecimento de lirnites, experiências de escoihas, reconhecirnento emocional, 
entre outros; 

• Garantirnos o direito de brincar e adolescer através da pratica de acôes lüdicas, que os 
remeteram por vezes a experiencias ate então não vivenciadas; 

• Proporcionamos aos rnesrnos urna expenencia que está distante da realidade em que 
estamos inseridas, sendo essa o contato e participação corn artistas que ate então eram 
conhecidos apenas através do rnundo virtual, a participacão nas gravaçOes do Projeto 
Criança Esperança; 

• E importante salientar que a lnstituiçao participa, e não diferentemente no ano presente, 
participou de Editais, corn vistas a realização de novas parcerias que auxiliam no 
desenvolvimento e aprimorarnento das ago- es, e, para tanto a lnstituição fol contemplada 
corn o Projeto Improviso da Vida, em parceria corn o Criança Esperança e o Projeto 
Brincando corn Exatas em parceria corn a Empresa Ernbraer, ainda foi contemplada corn 
urna Emenda Parlamentar para aquisicão de urn veiculo, sendo esta aguardada 
ansiosamente; 

• Foram realizadas 6 capacitaçôes da equipe técnica e operacional. 
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

UPS 2- AçAo FAMILIA 

Para o desenvolvimento do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos foram 
necessários 14 colaboradores que foram distribuidos em CLT, estágio e MEL 

CARGO FORMAAO 
CARGA T 
HORARIA QTD 

TWO DE VINCULO 

Coordenadora Técnica Superior 44 horas 01 CLT 

Auxiliar administrativo Superior 44 horas 01 CLT 

Monitor de basquete Superior 08 h/sem 01 MEl 

Psicôloga Superior 14 h/sem 01 CLT 

Serviços Gerais Médio 44 horas 01 CLT 

Estagiaria Cursando Superior 30 horas 01 Lei fl°  11 778/08 

Contador 
Técnico 	 em 

.. 
Contabilidade 

05 01 
Prestador 	de 

 Serviços 

Monitor de Percussão Superior cursando 04 h/sem 01 MEl 

Monitor de Jiu Jitsu Médio 04 h/sem 01 MEl 

Agente Social Superior 44 h/sem 01 CLT 

Monitor de atividades fisicas Superior 30 hlsem 01 MEl 

Monitor de dança Médlo 04 hlsem 01 MEl 

Monitor de cursos Médio 35 h/sem 01 CLT 

Monitor de corte e costura Medio 
48 a 54 h/ 

. 

mensais 
01 MEl 
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DESPESAS OPERACIONAIS COM Os SERVIOS 

UPS 2- SERVIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 

TWO 
SCFV  

Termos/Parceiros Próprio TOTAL 

Salârios e encargos 13 5
_
385,85 35.367,57 170.753,42 

Prestadores de Serviços  40.856,76 8.626,37 49.483,13 

Despesas Consumo Operacionais 2.085,17  - 2.085,17 

Despesas Consumo Administrativas 6.912,59 6.021,27 
12.933,86 

Maquinas e Equipamentos I Moveis e 
Utensilios   4.2298 - 4.229,98 

Manutençoes 18.423,11 
- 18.423,11 

Capacitacâo de Equipe  830,00 4.565,03 5.395,03 
Alimentaçâo 11.770,39 1.662,261 13.432,65 

Total Geral 220.493,851 56.242,501 276.736,35 

Observaçao: Os valores acima apresentados se referem a todas as atividades realizadas durante 
O ano de 2018, incluindo os projetos pontuais que a Instituiçao fora contemplada, totalizando o 
nümero de 125 usuários, tendo a Per capita mensal R$ 184,49 

DESPESAS 

220.493,85 

56.242,50 

• Termos/Parceiros 

Próprio 
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IV. ATIVIDADE INSTITUCIONAL DURANTE 0 ANO 

Nümero de Reuniães corn a Diretoria 08 

Nümero de Reuniães Conseiho Fiscal 04 

Nümero de Assembleias Gerais 01 

Reuniöes corn Funcionários 05 

Curso de Capadtaçâo de Funcionários 14 

Eventos 08 

PR0M0cOES E EVENTOS PARA ANGARIAR RECURSOS 

DATA EVENTOS 

14/02/2018 a 29/03/2018 Bolinho de Bacalhau 

06/05/2018 130  Porco no Rolete 

30/06/2018 e 31/06/2018 Barraca de Lanche de Pernik Corpus Christi 

08/06/2018 Show de Prêmios 

14/08/2018 e 15/08/2018 Barraca de Lanche de Pernil - Festa da Aparecida 

06/10/2018 Kit Solidário 

06/04/2018 
06/07/2018 
05/10/2018 
07/12/2018  

Torta defrango 

Janeiro a Dezernbro 2018 
Diversos Permanentes (Xerox, Show de prêmios, doces e 
salgados, etc) 

Janeiro a Dezembro 2018 Contnbuicao Associados 

Janeiro a Dezernbro 2018 Bazar de Pechincha 

Janeiro a Dezembro 2018 Confecçao 

Janeiro a Dezernbro 2018 Nota Fiscal Paulista 

Janeiro a Dezembro 2018 Aluguel de material 

M. 
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190.678,73 

91.789,58 

34.782,24 

PARCEIROS 

185.711,61 

TERMOS 

56.242,50 

, .   N M 
PROPRIOS 

lundada 24 de FeereIro de 2000 
CNPI 03.775328/0001-78 

C0NSIDERAçOES 
No gráfico abaixo observamos que os valores recebidos através de convênio e subvençães 

nào cobrem a manutençao dos Programas, sendo necessário a busca constante de projetos para 
nos auxUiar nas manutencoes, também foi necessário muito empenho da equipe na reahzacão de 
promocoes para subsidiar o deficit e manter seus programas. 

DES P ESAS 

• ACOIHIMENTO o SCFV 
346.727,23 
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V. CONCLUSAO 
No ano de 2018, desenvolvernos o trabalho pautado na legislação vigente, tendo corno foco 

o bem-estar dos usuános, inclusive corn abrangéncia aos farniliares, nos colocando ern consonância 
corn os demais órgãos erivolvidos, para que pudessern nos fornecer subsIdios para as intervencoes 
adequadas aos casos acompanhados. 

As documentaçaes, alirnentaçao, saüde e demais cuidados inerentes aos atendidos foram 
requisitos prirnordiais para o born desenvolvimento do trabalho, onde foi pautado pela ética, 
objetivando minimizar as problemáticas existentes e consequentemente formar cidadãos 
conscientes de seus direitos e deveres diante da sociedade. 

Mas podemos dizer que a nosso trabaiho foi intenso, continuo e de alta complexidade, mas 
carregou no seu ârnago a certeza de urna ação ütil, fraterna e gratificante. 

Fica a agradável sensação da consciência tranquila do dever cumprido, pois a Casa Santa 
Maria, juntarnente corn seus diretores e colaboradores, deu a sua pequena colaboraçao para a 
construção de urn mundo rnelhor. 

Agradecemos a todos que direta ou indiretarnente colaboraram corn as nossas atividades 
no anode 2018. 

Que Deus inspire a todos nós. 

S,'-3o Manuel, 27 de marco de 2019 

a"~Akv\_ ~Caw~ 

M35 SSU3 

- 

• 

p 

Tainá Cristino Tomoz 
Assistente Social 

CRESS ri0  61.523•9 °  RegiãolSP ernondo Regina jona iw e  

psicologo 
CRP 06114571 7  

48 

Avenida Joao Batista Grava, 32 - Jardim Santa MOnica - Cep 18650-000 - São Manuel - SP 
Fone/Fax: (14) 3842.335 5 / 3841.3905 - e-mail: casastamarla@enteronllne.com.br  - site: www.casasantamaria.com.br  


