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Relatório Físico 1ª parcela – I trimestre 

Centro 24h Alabastro 

 

 

Apresentação  

 

O presente relatório descreve as principais atividades e resultados 

alcançados nas ações do Projeto Centro 24 Horas, no período de 21 de 

Janeiro a 21 de Abril de 2013.  

As atividades que serão apresentadas a seguir estão focadas diretamente 

em prover condições mínimas de subsistência das pessoas em situação de 

rua no Centros 24h (Casas de Passagem) em local de alta incidência 

desse público por meio do acolhimento provisório. Através da instalação de 

01 Centro 24 Horas com capacidade de acolher 40 pessoas para pernoite e 

03 refeições diariamente.  

As metas propostas pelo projeto são: O fornecimento diário de três 

refeições, perfazendo um total de, no mínimo, 3.600 refeições mês; 

Acolher diariamente 40 pessoas em situação de rua para pernoite, 

perfazendo um total estimado em 1.200 acolhimentos por mês e Atingir 

pelo menos a 70% de sucesso nos encaminhamentos para as instituições e 

órgãos que fazem parte da rede, beneficiando cerca de 840 pessoas por 

mês. As atividades supracitadas são aplicadas simultaneamente em todas 

as etapas do projeto.  

Considerando o recebimento da primeira parcela do convênio no dia 31 de 

dezembro de 2012, conforme extrato anexado ao formulário de conciliação 

bancaria, a instituição iniciou suas atividades em 21 de janeiro de 2013. 

Intervalo em que passou por adaptações na estrutura física, aquisição dos 

materiais permanentes e correntes, bem como na seleção, contratação e 

capacitação dos profissionais. Segue no ANEXO 1 justificativa do inicio das 

atividades enviada a SEDES no dia 15 de janeiro do ano em curso.  
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Vale ressaltar que as vagas disponíveis na instituição para pernoite no 

inicio das atividades foram 28 (vinte e oito), devido ao atraso na aquisição 

dos beliches, pois os mesmos foram fabricados, no padrão dos que já 

estavam sendo utilizados. Bem como pelo reajuste feito para atender as 

exigências da Tipificação Socioassistencial, a qual solicita que os quartos 

tenham o limite máximo de cinco pessoas, sendo necessária a construção 

de divisórias no alojamento masculino. Passando a ser disponibilizadas 40 

vagas para pernoite a partir da terceira semana de Fevereiro/2013. 

Outro aspecto que merece destaque é a alteração da rotina diária para 

melhor atender o público alvo.  Pois o espaço físico não é suficiente para 

atender os usuários que pernoitam e a demanda espontânea no mesmo 

momento durante as refeições. Sendo necessária a separação da prestação 

de serviço, passando a ser conduzida com o intervalo de 1 (uma) hora 

entre os que pernoitam e os da demanda espontânea. 

Foi necessária também a alteração no plano de trabalho referente ao 

pagamento de pessoal, sem alteração de rubrica. Pois na construção do 

projeto não se atentou para os custos com os encargos. Segue no ANEXO 

2 justificativa e plano de trabalho alterado.   

As dificuldades encontradas para excussão do projeto citadas acima foram 

em maioria solucionadas, através da articulação da coordenação e da 

orientação do Programa Bahia Acolhe. Já as problemáticas ligadas ao 

Município ainda causam diversos transtornos para desenvolver as 

atividades do Projeto Centro 24 Horas. A ausência da efetivação do 

Convênio com o Município para a complementaridade dos serviços 

prestados é o maior entrave enfrentado. Pois esse convênio garante a 

contratação dos demais funcionários, pagamento de aluguel do imóvel, 

água, energia e custos com logística. 

O serviço prestado continua sendo realizado devido à sensibilização dos 

funcionários que já prestavam serviço antes do convênio com o Bahia 

Acolhe que permanecem prestando serviço e aguardando efetivação da 

contração. Bem como através da parceria com o Mesa Brasil – SESC, que 

auxilia na manutenção do fornecimento de alimentação. Porem essas 
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estratégias não são suficientes para manter o serviço em sua totalidade, 

sendo necessária a efetivação do convênio com urgência.  

Um dos aspectos a serem mencionado foi à resistência por parte da 

vizinhança do Centro 24 Horas (clinicas, consultórios e lojas comerciais) a 

respeito da presença dos demandatarios nos arredores, provocando 

segundos os representantes destas, diminuição da clientela, devido a 

repulsa que as pessoas em situação de rua causavam. Tais representantes 

foram convidados a conhecer o serviço prestado para melhor conhecer a 

proposta, alguns demonstraram sensibilidade à causa, outros mantiveram 

sua posição e realizaram um abaixo assinado para que o Centro fosse 

deslocado. Devido a esse motivo o locatário do imóvel, solicitou a 

desocupação do prédio, dando um prazo de 120 dias, alegando outras 

questões burocráticas a serem solucionadas pelo Município, através da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, responsável pela locação.   

Vale destacar a ausência de apoio da Segurança Pública Municipal para 

realização dos serviços. Por trabalhar com público em situação de rua 

existem alguns casos que há necessidade da intervenção da guarda 

municipal, para manter a segurança dos demais usuários e dos 

funcionários. Foi solicitado a Secretaria Municipal de Prevenção e Combate 

a Violência – SEPREV através de oficio ao Secretario Municipal Mauro 

Morais, ronda periódica da Guarda Municipal no Centro 24 Horas para inibir 

ações de violência nas proximidades e caso aja necessidade intervir dentro 

do Centro 24 Horas. Porem o Secretario se negou a acatar está solicitação, 

alegando que o Centro 24 Horas não possui Convênio firmado com o 

município, sendo assim não poderia receber esse serviço. Segue no ANEXO 

3 oficio de solicitação de Segurança e resposta do Secretario.        

Apesar dos impasses, foram destacadas conquistas obtidas através da 

aplicação do projeto, e a principal delas foi à compreensão por parte dos 

usuários que o Centro 24 Horas trata-se de um espaço criado e planejado 

para servi-los, sendo assim o comportamento dos mesmos que a principio 

era arredio, não concordando com as regras institucionais, passou ao longo 

dos dias a ser calmo e compreensivo.  
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Pode-se mencionar também o aumento gradativo da demanda a partir da 

divulgação dos serviços prestados, pelas entidades parceiras e dos próprios 

usuários. Esses elogiam constantemente o serviço prestado e 

principalmente a qualidade da comida fornecida.  
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I RELATÓRIO TÉCNICO 

 

Convênio: 281/2012 

 

Instituição: Comunidade Evangélica Alabastro de Feira de Santana  

 

Dados da Instituição:  

Missão – Servir a comunidade de Feira de Santana e Região através de 

quatro dimensões: Capelania Hospitalar; Ação Social, Abrigo para 

Acompanhante Hospitalar e Abrigo para Pessoas em Situação de Rua.  

Objetivo – Desenvolver um relacionamento com a comunidade que produza 

mudanças em seus valores e princípios de vida, tendo Jesus como exemplo.  

 

Responsável: Clemilda Souza Moura   

 

Endereço: Rua Xingu, nº 10, Capuchinhos  

 

Telefone: 75-30212049 

 

CNPJ: 05006070/0001-70 

 

Gestão: Bahia Acolhe 

 

Processo: nº 1300120083330 e nº 1300120030709 

 

Valor: R$ 431.892,80   

Objeto: Prover condições mínimas de subsistência das pessoas em 

situação de rua nos Centros 24h (Casas de Passagem) em locais de alta 

incidência desse público por meio do acolhimento provisório. Instalação de 
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01 Centro 24 Horas com capacidade de acolher 40 pessoas para pernoite e 

03 refeições diariamente. 

 

Metas Propostas no projeto básico:  

 

Meta 01 - Fornecimento diário de três refeições, perfazendo um total de, 

no mínimo, 3.600 refeições mês. 

Meta 02 - Acolher diariamente 40 pessoas em situação de rua para 

pernoite, perfazendo um total estimado em 1.200 acolhimentos por mês. 

Meta 03 - Atingir pelo menos 70% de sucesso nos encaminhamentos para 

as instituições e órgãos que fazem parte da rede, beneficiando cerca de 

840 pessoas por mês. 
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Desenvolvimento das Ações, segundo as metas propostas no 

Projeto e indicadores estabelecidos  

Embora não faça parte da descrição das metas, a contratação dos 

profissionais para compor a equipe técnica está intrínseca na meta1, por 

ser parte de suma importância para o cumprimento de todas as metas. 

Os custos inicialmente previstos sem os encargos que incidem sobre a folha 

de pagamento foram provisionados aquém do necessário para cobri-los. O 

custo com pessoal (Coordenador, Analista de Rh, Nutricionista, Ajudantes, 

de cozinha, Auxiliar de serviços gerais, Educadores sociais, Auxiliares 

administrativos e Educador físico.) inicialmente previsto sem a provisão de 

todos os encargos incidentes sobre a folha girava em torno de R$ 

17.590,00, porém realizados os ajustes chegou-se ao valor de R$ 

32.743,32, 00 constando-se a falta de provisão de custos mensal em torno 

de R$ 15.153,32. 

Em virtude do exposto, as contratações previstas para o mês de dezembro 

foram concretizadas a partir de 18 de janeiro/2013, gerando uma economia 

mensal em torno de R$ 19.189,09, considerando que este valor 

corresponde a 1/3 da parcela que é trimestral. Neste caso, por conta da 

utilização do mês de dezembro para o planejamento das atividades e o 

processo de contratação, os recursos citados que corresponderiam à 

prestação dos serviços neste mês, serão utilizados para cobrir os encargos 

não previstos por nós inicialmente no projeto. 

E, por necessidade de adequação aos custos, a contratação do educador 

físico não foi contemplada como prioridade, e como a necessidade de um 

assistente administrativo tornou-se latente em razão das metas propostas 

pelo projeto, fizemos a substituição. 

O coordenador Luis Paulo Santana Melo foi transferido para a função de 

Analista Administrativo, passando a assumir a coordenação a Sra. Matildes 

Silva, que por fazer parte da diretoria da organização, não obterá 

remuneração pela realização do seu trabalho à frente da coordenação. 
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Tivemos também que sacrificar alguns profissionais que passaram a ser 

contratados por prestação de serviços, e outros que foram deslocados para 

o Município e MDS (01 psicólogo, 02 ajudantes de cozinha e 03 Auxiliares 

de serviços gerais), desonerando a folha, apesar de entendermos que esta 

não é uma situação desejável quando defendemos o princípio da isonomia 

e justiça social. 

Assim, visando sanar a distorção, fomos obrigados a reduzir o quadro de 

funcionários, e efetivamos o contrato do pessoal com 11 meses, que se 

dividido este valor de R$ 230.269,15 por 12 e multiplicado por 11 temos o 

valor de R$ 211.080,04, com uma diferença de R$ 0,04 (quatro centavos) 

do valor proposto no projeto técnico que é de R$ R$ 211.080,00. 

As mudanças supracitadas foram feitas de acordo com as orientações que 

recebemos da coordenação do programa Bahia Acolhe, e a justificativa para 

tais mudanças foi enviada para a Sedes no início da execução do projeto. 

Segue abaixo descrição do quadro funcional atual, e do proposto 

inicialmente no projeto. 

Descrição do quadro funcional atual 

QTD. FUNÇÃO 

SALÁRIO 

BRUTO 

SALÁRIO 

LÍQUIDO 

CUSTO 

MENSAL 

CUSTO 12 

MESES 

1 ANALISTA ADM R$   2.500,00 R$ 2.225,00 R$ 4.055,00 R$ 44.605,00 

1 ANALISTA RH R$   2.500,00 R$ 2.225,00 R$ 4.055,00 R$ 44.605,00 

1 ASSISTENTE ADM R$   1.356,30 R$ 1.234,26 R$ 2.200,00 R$ 24.200,00 

1 PSICÓLOGO R$   1.580,00 R$1.580,00 R$ 1.580,00 R$ 17.380,00 

1 NUTRICIONISTA R$      801,77 R$   801,77 R$   801,77 R$   8.819,47 

2 EDUC.SOCIAL R$   1.730,00 R$   880,04 R$ 3.238,64 R$  38.863,68 

2 AUX.ADM R$   1.862,00 R$  800,66 R$ 3.178,54 R$  34.963,94 

 

TOTAL MENSAL R$ 12.330,07 

 

R$ 

19.108,95 

R$ 

229.307,40 

 

PIS SOBRE 

FOLHA 0,65% R$     961,75 

 

CUSTO 

TOTAL 

R$ 

230.269,15 
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Descrição dos custos, caso fossem mantidos os funcionários como 

fora descrito na proposta original: 

 

QTD. FUNÇÃO 

SALÁRIO 

BRUTO 

SALÁRIO 

LÍQUIDO 

CUSTO 

MENSAL 

CUSTO 12 

MESES 

1 COORDENADOR R$  2.922,00 R$  2.600,58 R$  4.739,65 R$  56.875,80 

1 ANALISTA DE RH R$  2.473,00 R$  2.200,97 R$  4.011,34 R$  48.136,08 

2 PSICÓLOGOS R$ 3.800,00 R$ 3.002,00 R$  6.205,82 R$  74.469,84 

1 NUTRICIONISTA R$    931,00 R$    800,66 R$ 1.589,27 R$ 19.071,24 

2 

AJUDANTE DE 

COZINHA R$ 1.862,00 R$    800,66 R$  3.178,54 R$  38.142,48 

3 

SERVIÇOS 

GERAIS R$  2.793,00 R$    800,66 R$  4.767,81 R$  57.213,72 

2 

EDUCADORES 

SOCIAIS R$     800,00 R$    813,91 R$  3.037,64 R$  36.451,68 

2 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO R$  2.364,00 R$    945,60 R$ 1.981,35 R$  23.776,20 

1 

EDUCADOR 

FÍSICO R$  1.900,00 R$  1.501,00 R$  3.102,91 R$  37.234,92 

 

TOTAL MENSAL 

R$ 

19.845,00 

R$ 

13.466,04 R$ 32.614,33 

R$ 

391.371,96 

 

PIS SOBRE 

FOLHA  0,65% R$  1.547,91 

 

CUSTO TOTAL 

R$ 

392.919,87 

 

No ANEXO 4 são apresentados os currículos dos profissionais contratados.  

A equipe técnica contratada recebeu um treinamento inicial, com o objetivo 

de integrar os profissionais e conhecerem um pouco mais da instituição e 

do programa. Esse treinamento foi registrado em fotografias que seguem 

no ANEXO 5.  

Além deste treinamento inicial, a equipe participou do programa de 

formação continuada promovido pelo ISIBA : Qualificando os serviços 

socioassistencias, bem como participaram de eventos ligados a temática 

POP rua ANEXO 6. 
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Meta 1 - Fornecimento diário de três refeições, perfazendo um total 

de, no mínimo, 3.600 refeições mês - conforme aprovação da primeira 

parcela do convênio foi estruturada e executada por meio dos seguintes 

itens: 

 

1.1. (Realizar) Recepção e triagem dos assistidos na unidade; 

Quantidade/Unidade: 120/recepção e 40/Triagens  

Período de execução:  12 meses 

a) A realização desta atividade ocorre da seguinte forma: um educador 

social se posiciona na portaria recepcionando os assistidos, que são 

encaminhados para a recepção, objetivando o primeiro registro de sua 

presença na unidade, logo após os assistidos são acompanhados para 

triagem e possível guarda de pertences, bem como é ofertado o serviço de 

higiene pessoal. Durante a primeira etapa de execução do projeto foram 

recepcionados 10.090 usuários e 550 realizaram a triagem. Segue no 

ANEXO 7 instrumentos de verificação deste quantitativo. Acredita-se que 

o número de assistidos foi considerável, considerando que se trata da 

primeira etapa onde o serviço ainda está em processo de reconhecimento 

no município.   

b) Durante alguns dias de execução das atividades identificou a necessidade 

de alterar a ficha de atendimento (segue no ANEXO 8 anterior e alterada), 

contendo mais informações sobre o usuário, bem como a discriminação dos 

dias de atendimento e de quais os serviços foram realizados. Os usuários 

que já estão pernoitando na instituição não realizam mais recepção nem 

triagem. Para a melhor realização do trabalho foi necessário criar um rotina 

para os Educadores Sociais, distribuindo e discriminando suas funções, 

segue no ANEXO 9. 
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c) Previsto x Realizado 

Recepções Previstas Recepções Realizadas 

10.800 10.090 

Triagens Previstas Triagens Realizadas 

3.600 550 
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1.2. (Transmitir) Informações a respeito dos serviços da instituição; 

Quantidade/Unidade: 120 /informações dia  

Período de execução: 12 meses 

 

a) As informações transmitidas aos usuários acontecem sempre 20 minutos 

antes de servir as refeições, é feita oralmente à explanação das regras 

de convivência e dos serviços ofertados na entidade, tanto relativo às 

refeições, quanto aos encaminhamentos e pernoite, deixando explícitos 

os horários de funcionamento e as condições para o acesso aos serviços. 

As informações foram transmitidas a 5556 usuários, ultrapassando assim 

o número estimado, isso porque os usuários recebiam as informações 

todas as vezes que recebiam a alimentação. A forma de verificação desta 

meta é feita através da ficha de atendimento para o público da demanda 

espontânea que segue no ANEXO 7.    

             

b) Durante a execução desta atividade percebia-se o comportamento 

arredio dos usuários com os funcionários da instituição. Havendo a 

necessidade de sensibilizá-los quanto ao serviço prestado, 

informando-os que este é de uso exclusivo as pessoas em situação de 

rua, ou seja, é um serviço criado e planejado para atendê-los. Após a 

percepção dos usuários quando a necessidade de organização para 
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melhor servir, os mesmos passaram a entender e aceitar de forma 

mais branda as regras institucionais. Foi perceptível que a 

capacitação previa e continuada dos funcionários é fundamental para 

manter a harmonia na execução dos serviços.    

c) Previsto x Realizado 

Informações Previstas Informações Realizadas 

3.600 5.556 
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1.3. Prestação do serviço de alimentação. (Fornecer alimentação aos 

usuários) 

Quantidade/Unidade: 120/refeições   

Período de execução: 12 meses 

a) O previsto no quantitativo são 40 refeições por período diário, porém a 

entidade trabalha com a capacidade de 80 refeições para contemplar os 

casos de demanda espontânea, tendo em vista que pode ocorrer de a 

unidade já ter sua ocupação de pernoite completa com a obrigatoriedade 

de alimentação para estes indivíduos. Nesta etapa do projeto foram 

servidas 10.090 refeições, abrangendo os usuários de demanda 

espontânea e os que pernoitam na instituição. A verificação desta meta 

pode ser feita através das fichas dos usuários, onde são discriminadas 

dia e período que a refeição foi servida, segue no ANEXO 7. A 

alimentação é servida e preparada no Centro 24 Horas, sob a orientação 

da Nutricionista, a mesma confecciona 10 cardápios semanais (segue no 

ANEXO 10 relatório da Nutricionista com os cardápios) para serem 

utilizados ciclicamente. A equipe da cozinha segue a orientação, e se 

responsabiliza pela compra dos alimentos, sendo os perecíveis adquiridos 

semanalmente e os não perecíveis mensalmente. As refeições são 

servidas em pratos, talheres e copos plásticos individualmente e 

devidamente higienizados. Os educadores servem os usuários quando os 

mesmos encontram-se sentados, evitando filas.      
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b) Durante os primeiros dias de aplicação do projeto foi percebida a 

necessidade de separar o público durante a refeição, devido ao alto 

número de usuários, bem como o espaço ser insuficiente para 

atender mais de quarenta pessoas. Sendo assim os usuários que 

pernoitam realizam alimentação primeiro, e com o intervalo de uma 

hora os da demanda espontânea são atendidos.   

c) Previsto x Realizado 

Refeições Previstas Refeições Realizadas 

10.800 10.090 

 

o Recursos Financeiros – Seguem abaixo quadros de resumo do 

Previsto e Realizado:  
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o 

Und/Qtd TOTAL

Previsto Realizado % %

Mês 3.200,00 1.999,90 62,50 62,50             

Mês 763,00 763,00 100,00 100,00           

Mês 590,00 883,00 149,66 149,66           

Mês 1.090,00 1.987,00 182,29 182,29           

Mês 350,00 350,00 100,00 100,00           

Mês 330,00 440,00 133,33 133,33           

Mês 420,00 705,00 167,86 167,86           

Mês 300,00 0,00 0,00 -                

Mês 1.250,00 1.250,00 100,00 100,00           

Mês 750,00 750,00 100,00 100,00           

Mês 3.377,88 3.377,88 100,00 100,00           

Mês 8.500,00 8.500,00 100,00 100,00           

Mês 799,20 799,20 100,00 100,00           

Mês 450,00 355,00 78,89 78,89             

Sub 

Total 22.170,08 22.159,98

Sub Total Trimestre-Previsto/Realizado

Mesa em L

3.Custo com Bens Permanente

M
et

a 
1

  

Televisão

Impressora

Computador

Notebook

MÊS 01ITENS DE DESPESAS

Roupeiro 16 Portas

PLANILHA DE CUSTOS / DESPESAS MENSAIS META 01

I TRIMESTRE

Toalha de Banho

Colchão com Revestimento

Beliches de Ferro

Mesa de Escritorio

Cadeira Plastica

Arquivo Quatro Gavetas

Cadeira Secretaria

Mesas Plastica

 

o Recursos Financeiros e de Pessoal -  

Und/Qtd TOTAL

Previsto Realizado % Previsto Realizado % Previsto Realizado % %

Mês 9.547,30 10.147,88 106,29 9.547,30 3.505,24 36,71 9.547,30 14.419,36 151,03 98,01            

Mês 423,93 0,00 0,00 423,93 1.040,90 245,54 423,93 230,87 54,46 100,00          

Mês 450,27 0,00 0,00 450,27 0,00 0,00 450,27 1.350,81 300,00 100,00          

Mês 1.850,00 0,00 0,00 1.850,00 1.850,00 100,00 1.850,00 1.140,00 61,62 53,87            

Mês 300,00 271,87 90,62 300,00 318,72 106,24 300,00 213,83 71,28 89,38            

Mês 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100,00 100,00          

Mês 2.663,00 2.000,00 75,10 2.663,00 3.680,00 138,19 2.663,00 2.034,00 76,38 96,56            

Mês 319,06 0,00 0,00 319,06 0,00 0,00 319,06 941,28 295,02 98,34            

Mês 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100,00 100,00          

Sub Total 16.553,56          13.419,75       16.553,56        11.394,86       16.553,56                 21.330,15       

Sub Total Trimestre-Previsto/Realizado 49.660,68R$                   46.144,76R$                    

Despesas com Material de 

Escritório

PLANILHA DE CUSTOS / DESPESAS MENSAIS META 01

I TRIMESTRE

ITENS DE DESPESAS MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

Deespesas com 

Combustivel

1.Custo com Material de Consumo

M
e
ta

 1
  

Despesas com Alimentação

Despesas com Limpeza

Despesas com Higiêne
Despesas com Manutenção 

do Patrimonio ou 

Equipamento

Despesas com Telefone e 

Internet

Despesas com Auxilio 

Mobilidade

Despesas com Serviços de 

Terceiros
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Und/Qtd TOTAL

Previsto Realizado % Previsto Realizado % Previsto Realizado % %

1 4.055,00 4.055,00 100,00 4.055,00 4.055,00 100,00 4.055,00 4.055,00 100,00 100,00        

1 4.055,00 4.055,00 100,00 4.055,00 4.055,00 100,00 4.055,00 4.055,00 100,00 100,00        

1 2.200,00 2.200,00 100,00 2.200,00 2.200,00 100,00 2.200,00 2.200,00 100,00 100,00        

2 3.178,54 3.178,54 100,00 3.178,54 3.178,54 100,00 3.178,54 3.178,54 100,00 100,00        

2 3.238,64 3.238,64 100,00 3.238,64 3.238,64 100,00 3.238,64 3.238,64 100,00 100,00        

1 801,77 801,77 100,00 801,77 801,77 100,00 801,77 801,77 100,00 100,00        

1 1.580,00 1.580,00 100,00 1.580,00 1.580,00 100,00 1.580,00 1.580,00 100,00 100,00        

Mês 80,14 80,14 100,00 80,14 80,14 100,00 80,14 80,14 100,00 100,00        

19.189,09 19.189,09 19.189,09 19.189,09 19.189,09 19.189,09

Sub Total Trimestre-Previsto/Realizado 57.567,27R$    57.567,27R$      

Psicologa

PLANILHA DE CUSTOS / DESPESAS MENSAIS META 01

I TRIMESTRE

ITENS DE DESPESAS MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

Pis Sobre Folha

Sub Total

2.Custo com Recursos Humanos

M
e
ta

 1
  

Analista 

Administrativo

Analista de RH

Assistente 

Administrativo

Auxiliar 

Administrativo

Educador Social

Nutricionista
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Meta 2 – Acolher diariamente 40 pessoas em situação de rua para 

pernoite, perfazendo um total estimado em 1.200 acolhimentos por 

mês. 

2.1. Recepção e triagem dos assistidos na unidade; 

Quantidade/Unidade: 40/ usuário por dia 

Período de execução:  12 meses 

a)Durante a recepção como foi mencionado na meta 1 os assistidos são 

acolhidos por um educador social que se posiciona na portaria, 

encaminhado-os para a recepção, objetivando o primeiro registro de sua 

presença na unidade, logo após o assistido terá acompanhamento para 

triagem e possível guarda de pertences e oferecendo-lhe o serviço de 

higiene pessoal. Será disponibilizado para os assistidos compartimentos 

individualizados e numerados, onde poderão colocar os seus pertences 

durante a utilização dos serviços, sendo-lhes devolvidos na sua saída. O 

quantitativo de pessoas recepcionadas para pernoite foram 246 podendo 

ser verificada através das fichas de acompanhamento que segue no 

ANEXO 11.  

b)Todos os assistidos são recepcionados e realizam a triagem, porém 

apenas aqueles que desejarem pernoitar são encaminhados ao Serviço 

Social para a realização da ficha de atendimento, pelo Auxiliar 

Administrativo, e posteriormente para a realização da Anamnese Social 

pela Assistente Social (segue no ANEXO 12 relatório do Serviço Social e 

documentação utilizada). Devido ao Centro 24 Horas ser o único 

equipamento do município para atender pessoas em situação de rua, este 

acaba acolhendo demandas para Abrigo Institucional.  
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c)Previsto x Realizado 

Triagem Pernoite Prevista Triagem Pernoite Realizada 

1200 246 

 

o Recursos Financeiros e de Pessoal - Vide em tabela apresentada na Meta 

1.3.  
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2.2. Guarda de pertences dos assistidos - Disponibilizar guarda de 

pertences dos assistidos; 

Quantidade/Unidade: 16/vagas por dia   

Período de execução:  12 meses 

a) Em todos os períodos são disponibilizado para os assistidos 

compartimentos individualizados e numerados, onde podem ser colocados 

os pertences durante a utilização dos serviços, sendo-lhes devolvidos na 

saída. O guarda pertence é utilizado com maior freqüência pelos usuários 

da demanda espontânea, principalmente quando se trata de algum objeto 

cortante, visando à segurança dos demais assistidos. Segue no ANEXO 13 

Termo de Guarda de Pertences. Os quantitativos de vagas utilizadas para o 

guarda pertence foram de 18, isso porque não atentou-se para a 

necessidade de controlar o uso do guarda pertences com um termo de 

responsabilidade e com um registro de utilização deste serviço. Sendo 

assim o serviço é disponibilizado, porem não possui registro para 

comprovar a sua veracidade. Segue no ANEXO 14 os termos de pertences 

devidamente assinados pelos usuários que registraram a utilização desse 

serviço.  

b) Os guardas pertences são utilizados pelos usuários da demanda 

espontânea com maior freqüência devido aos usuários que pernoitam 

utilizarem outro compartimento maior já disponibilizado anteriormente, 

capaz de guardar malas, sacolas e bolsas, visto que o público que pernoita 

ter mais bagagem. Enfrentou-se certa dificuldade referente a este quesito, 

pois este compartimento não é individualizado, ocorrendo por vezes o 

extravio de alguns pertences dos assistidos. A coordenação realocou o 

compartimento para um espaço mais seguro, onde os pertences 

encontram-se guardados individualmente, e devidamente fechados. Bem 

como encontra-se em processo de fabricação um armário de madeira 

suficiente para guardar mais pertences e devidamente fechado. Onde a 

chave ficará na recepção com os Educadores, e será disponibilizada aos 

usuários que pernoitam ao entrarem na instituição e devolvida ao saírem. 
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c) Previsto x Realizado 

Guarda Pertence Prevista Guarda Pertence Realizada 

1440 18 

 

o Recursos Financeiros e de Pessoal - Vide em tabela apresentada 

na Meta 1.3.  
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2.3. (Disponibilizar) Acomodação dos assistidos conforme a sua 

especificidade. 

Quantidade/Unidade: 40/vagas (32 Masculinas e 8 Femininas) 

Período de execução:  12 meses 

 

a) Os assistidos são encaminhados pelos educadores sociais até o 

dormitório, descriminando de acordo com a especificidade dos usuários, 

masculino ou feminino. As camas são numeradas para facilitar o trabalho 

dos educadores, bem como para auxiliar na organização dos dormitórios. 

Haverá periodicamente durante o período noturno rondas nos dormitórios 

para garantir uma boa noite de sono para todos. O número de pernoites 

durante esta etapa foram 1.280, devidamente registradas nas fichas de 

atendimento no ANEXO 7. 

b) Inicialmente foram disponibilizadas 28 (vinte e oito) vagas para 

pernoite, 8 (oito) femininas e 20 (vinte) masculinas, devido ao atraso na 

entrega dos beliches, bem como na padronização do alojamento referente a 

Tipificação Socioassistentecial, a qual exige que os quartos em alojamentos 

sejam com no máximo 4 pessoas.   Sendo assim as 40 vagas (oito 

femininas e trinta e duas masculinas) só foram disponibilizadas na ultima 

semana de Fevereiro.  
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c) Previsto x Realizado 

Pernoite Prevista Pernoite Realizada 

3600 1280 

 

o Recursos Financeiros e de Pessoal - Vide em tabela apresentada 

na Meta 1.3.  
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Meta 3 – Atingir pelo menos 70% de sucesso nos encaminhamentos 

para as instituições e órgãos que fazem parte da rede, beneficiando 

cerca de 840 pessoas por mês. 

3.1. Realizar a Escuta qualificada dos assistidos; 

Quantidade/Unidade: De acordo com a solicitação   

Período de execução:  12 meses 

a) O acolhimento aos assistidos se inicia na recepção feita pelos 

educadores sociais, entretanto para os casos em que se identifiquem 

necessidades específicas de atendimento psicossocial e o desejo do 

assistido, o mesmo será encaminhado em momento oportuno para o 

serviço especializado da unidade. Identificada a demanda, a escuta é feita 

em ambiente reservado para preservar as informações de cada assistido. A 

partir daí, se faz relatório psicossocial que ajuda em outros 

encaminhamentos para a rede de proteção social. Foram realizadas 263 

escutas devidamente registradas nas fichas de acompanhamento (segue no 

ANEXO 11) e na ficha de atendimentos dos psicólogos os presentes no 

ANEXO 15. 

b) Os atendimentos realizados de acordo com a descrição acima são 

organizados da seguinte forma: após encaminhamento para o Setor de 

Serviço Social, o usuário é acolhido pelo auxiliar administrativo, onde o 

mesmo preenche as informações básicas do usuário para auxiliar no 

atendimento pelo profissional, segue no ANEXO 12 copia da Ficha de 

Acompanhamento, utilizada nesta etapa. Logo após o usuário é 

atendimento pelo assistente social, o mesmo realiza a escuta qualificada, 

identifica principais demandas, e realiza os encaminhamentos devidos. Vale 

salientar que os usuários atendidos por demanda espontânea são 

informados da existência do Centro Pop e orientados a buscar o serviço no 

equipamento. As dificuldades encontradas e as conquistas alcançadas serão 

descriminadas no relatório do Profissional de Serviço Social (Segue no 

ANEXO 12). 
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c) Previsto x Realizado 

Atendimento Previsto com o Profissional 

de Serviço Social   

Atendimento Realizado com de 

Serviço Social  

De acordo com a solicitação  192 

Atendimento Previsto com o Profissional 

de Psicologia 

Atendimento Realizado com 

Profissionais de Psicologia  

De acordo com a solicitação 71  

 

o Recursos Financeiros e de Pessoal - Vide em tabela apresentada na Meta 

1.3.  
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3.2. Fazer contato com entidades governamentais e não-governamentais; 

Quantidade/Unidade: De acordo com a necessidade  

Período de execução:  12 meses 

a) A entidade possui uma rede de parceiros com vista a apoiar o processo 

de saída das ruas dos assistidos, foram feitos contatos com Comunidades 

Terapêuticas; Centro Social Monsenhor Jessé; Casa Andarilho de Vitoria 

da Conquista; Movimento de População de Rua; Centro de Referência 

como CRAS, CREAS, CRMQ, Centro Pop de outros Municípios; Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social do município e da região 

circunvizinha; Secretaria Municipal de Prevenção a Violência; Secretaria 

Municipal de Saúde; CAPS; entre outros. Tendo como referência o Centro 

Pop do município, onde são devidamente demandados os casos atendidos. 

Não quantificamos na meta quantas entidades deveriam ser realizadas as 

parcerias, algumas citadas a cima já se realizava um trabalho em 

conjunto, outras, no entanto foram feitas durante a execução desta etapa, 

visto que a necessidade de demandar os usuários foi emergente, em 

especial os com Dependência Química.  

b) Durante a tentativa de realizar parcerias, a instituição encontrou fácil 

compreensão com as que já atendem pessoas em situação de rua, a saber, 

Comunidades Terapêuticas, Centro Monsenhor Jessé e o Movimento de 

População de Rua e Centro POP. Entidades que se dispuseram a receber os 

usuários encaminhados, bem como somar na realização de palestras e 

eventos para pessoas em situação de rua. As entidades governamentais, 

não agravando a todas, colocaram empecilhos na efetivação das parcerias. 

Problemática melhor esplanada no relatório do Serviço Social. É 

interessante ressaltar que o Movimento de População de Rua esteve 

presente em toda a aplicação da primeira etapa do projeto, monitorando, 

orientando e na realização de um evento voltado para a população em 

situação de rua. Onde a Coordenadora do Movimento Lucia Pereira realizou 

uma palestra informando sobre os direitos e deveres da pessoa em 

situação de rua, contou seu testemunho de vida, bem como ouviu as 
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principais reclamações e sugestões do publico. Alem de informá-los sobre a 

existência do movimento da importância da participação dos mesmos.   

                       

 

Palestra realizada em 16 de abril de 2013, no Centro 24 Horas pela Coordenadora do 

Movimento de População de Rua – Lucia Pereira 

 

   

c)Recursos Financeiros e de Pessoal - Vide em tabela apresentada na Meta 

1.3.  
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3.3. Promover os encaminhamentos dos assistidos para os equipamentos 

de referência e rede de proteção social; 

Quantidade/Unidade:  840 / encaminhamentos   

Período de execução:  12 meses 

 

a) São utilizados instrumentos próprios, em duas vias, para encaminhar os 

assistidos à rede de proteção, de acordo com as suas necessidades e 

disponibilidade dos serviços. 

b)  Durante a execução do Projeto se estimou o beneficiamento de 840 

pessoas por mês através do encaminhamento para a rede socioassistencial. 

Projetando que, de acordo com as 40 pessoas acolhidas por dia na 

instituição essas teriam que ser encaminhadas para os devidos 

equipamentos visando atender suas necessidades. Porem não se atentou 

para a questão de que essas pessoas permanecem na instituição por um 

longo período, devido aos entraves da própria rede, que não promovem a 

resolutividade dos casos. Sendo assim o número estimado de 

beneficiamento não pode ser alcançado. Foram realizados neste período 

105 encaminhamentos, devidamente registrados, e as copias para 

verificação seguem no ANEXO 16. Maiores informações a respeito dos 

entraves nos encaminhamentos a rede serão relatados no relatório do 

Serviço Social, segue no ANEXO 12.  

c) Previsto x Realizado 

Encaminhamentos Previstos  Encaminhamentos Realizados pelo 

Serviço Social   

 

2520 

104 

Encaminhamentos Realizados pela 

Psicologia 

01 

 

o Recursos Financeiros e de Pessoal - Vide em tabela apresentada na Meta 

1.3.  



                                     CENTRO 24 HORAS ALABASTRO  

 

Rua Georgina Erisman, 31. Centro. Feira de Santana – BA 
Tel: (75)3021-2049 /8836-5784/3483-5997  

 

3.4. Monitoramento dos encaminhamentos. 

Quantidade/Unidade: 840/ monitoramentos 

Período de execução:  12 meses 

a) O monitoramento dos encaminhamentos ocorre através do 

recebimento de uma das vias dos formulários e contatos telefônicos com a 

rede referenciada. O número de segunda via recebida, devidamente 

assinada foram de 86, e o número de contatos telefônicos não pode ser 

estimado, pois não há um registro dos mesmos. A verificação desta meta 

pode ser feita através das copias dos encaminhamentos que seguem no 

ANEXO 16. Sendo este ultimo a forma mais utilizada para o 

monitoramento da efetivação dos encaminhamentos, antes e após o 

atendimento dos usuários.   

b) Encontra-se dificuldade no recebimento da segunda via dos 

encaminhamentos devidamente assinados com o recebido pelo técnico de 

referencia do equipamento. Percebe-se que quando o usuário não é 

acompanhado por um educador social ao equipamento, servindo assim de 

prova cabível para a veracidade do acolhimento pelo Centro 24 Horas, os 

técnicos do equipamento desconsideram o recebido na segunda via. Para 

superar essa dificuldade, reforçamos a orientação aos usuários para com a 

necessidade de retornar com a segunda via do encaminhamento 

devidamente assinado pelo técnico do equipamento. Bem como passamos a 

imprimir o encaminhamento em três vias, duas são enviadas, e uma o 

próprio usuário assina. Para assim comprovar a realização do 

encaminhamento e o recebimento pelo usuário. Percebe-se que se o 

numero de educadores sociais fosse maior, os usuários poderiam ser 

acompanhados em todos os encaminhamentos, tendo assim a efetivação 

dos mesmos em todos os casos. Segue no ANEXO 16 copia dos 

encaminhamentos realizados com os recebidos dos técnicos, e meios de 

verificação dos êxitos dos mesmos. Vale ressaltar que usuários não 

obtiveram êxito nos encaminhamentos devido aos entraves da rede 

socioassistencial apresentados no relatório do Serviço Social.  
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c)Previsto x Realizado 

Monitoramento Previsto  Monitoramento Realizado  

 

 

2520 

54 Segunda via de Encaminhamentos  

29 documentos comprovando o êxito do 

encaminhamento.  

Os contatos telefônicos não são quantificados  

 

o Segue no ANEXO 17 Meios de verificação dos monitoramentos dos 

encaminhamentos realizados com êxito.  

o Recursos Financeiros e de Pessoal - Vide em tabela apresentada na 

Meta 1.3.  
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Considerações Finais 

A realização da primeira etapa do projeto Centro 24 Horas fez perceber a 

necessidade de vários reajustes, devido a ser um projeto piloto. Bem como 

pelo publico alvo ter diversas especificidades, as quais até então não 

possuía um reconhecimento tão palpável por parte do governo. Acredita-se 

que os reajustes virão a somar, e melhorar a qualidade do serviço 

prestado. Promovendo uma qualidade de vida ao público atendido, visando 

a saída dos mesmo da situação de rua.   

A parceria com o Bahia Acolhe permitiu a Comunidade Evangélica Alabastro 

de Feira de Santana a permanecia na realização do trabalho com pessoas 

em situação de rua, pois com a ausência da efetivação do convênio com o 

Governo do Estado, não seria possível continuar. Isso iria ser um 

retrocesso no trabalho realizado, que vem promovendo a população em 

situação de rua grandes conquistas, pois é a primeira instituição a ter a 

iniciativa em realizar trabalhar com este público. São três anos de história, 

que neste ultimo trimestre pode colocar em pratica sonhos antigos como: o 

aumento do numero de usuários atendidos; a contratação de uma equipe 

multidisciplinar; como também a aquisição de bens duráveis para melhor 

servir aos usuários.  

Acredita-se que as dificuldades enfrentadas serão superadas e que nos 

próximos trimestre será possível beneficiar ainda mais usuários. Atingindo 

as metas propostas e buscando a mudança da realidade de Feira de 

Santana enquanto ao tratamento e acolhimento as pessoas em situação de 

rua.        
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ANEXOS 

 

1- Justificativa do inicio das atividades enviada a SEDES no dia 15 de 

janeiro do ano em curso; 

2- Justificativa da alteração no plano de Trabalho e plano de trabalho 

alterado;   

3- Oficio de solicitação de Segurança e resposta do Secretario;        

4- Currículos dos profissionais contratados;  

5- Fotografias do treinamento pelo Centro 24 Horas; 

6- Fotos do Treinamento do ISI BA; 

7- Instrumentos de verificação do quantitativo de Recepção, Triagem, 

Informações dos Serviços e Regras Institucionais, Refeições e Pernoite;    

8- Ficha de Atendimento anterior e alterada 

9– Rotina dos Educadores Sociais 

10– Relatório da Nutrição e Cardápios;  

11- Instrumentos de Verificação do quantitativo de usuários recepcionados 

para Pernoite;  

12– Relatório do Serviço Social e ficha de Anamnese 

13- Termo de Guarda de Pertences 

14– Instrumentos de verificação para o quantitativo dos usuários que 

utilizaram o guarda pertences.  

15– Instrumentos de Verificação para atendimento dos usuários pelos 

Psicólogos e Relatório Profissional;   

16– Instrumentos de verificação dos encaminhamentos realizados para a 

rede socioassitencial.  

17– Instrumentos de Verificação dos monitoramentos dos 

encaminhamentos realizados para a rede socioassistencial.     

 

 

 


