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Relatório Físico 3ª parcela – III 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 

01 de julho a 30 de setembro 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, 2.700 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. 

 Está previsto no projeto técnico do Centro 24 Horas Alabastro a 

prestação de serviço de 40 refeições por período diário, porém a 

instituição trabalha com a capacidade de 80 refeições para 

complementar os casos de demanda espontânea.  Devido a 

dificuldades de efetivação do convênio de cooperação técnica com o 

Município, houve a necessidade de suspender o serviço de refeições 

para a demanda espontânea do dia 22 de abril a 20 de agosto do ano 

 



                                                    CENTRO 24 HORAS ALABASTRO 
 

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

 

em curso. Sendo assim as metas almejadas não foram alcançadas em 

sua totalidade, na segunda e terceira etapa do projeto.        

Considerando o recebimento em atraso da terceira parcela do 

convênio no dia 25 de outubro do ano em curso. Conforme extrato 

anexado ao formulário de conciliação bancaria. A instituição se 

organizou e executou os serviços da terceira etapa do projeto, 

relocando temporariamente as provisões dos Recursos Humanos para 

o pagamento da folha de pessoal, nos meses de julho e agosto. Bem 

como as sobras de valores das parcelas anteriores, para suprir gastos 

com a Rubrica- Custos com Logística. Pois o atraso no pagamento 

destes itens poderiam trazer prejuízos a manutenção dos serviços.  

Com o recebimento da terceira parcela, os valores utilizados das 

provisões e das sobras foram novamente relocados aos seus gastos 

destinados previamente.  

A orientação dada no curso de capacitação realizado Mauricio e Lívia, 

para que a instituição se organizasse prevendo um atraso no 

recebimento das 3ª e 4ª parcelas, foi imprescindível para garantir a 

continuidade da prestação dos serviços sem maiores prejuízos.    

Vale ressaltar que o atraso no recebimento das parcelas, exigiu da 

instituição a solicitação de aditivo de prazo, para a execução dos 

serviços integralmente. A copia da solicitação do aditivo segue no 

ANEXO 1.  

Devido à solicitação supracitada houve a necessidade de alterar o 

plano de trabalho, e conseqüentemente as metas estabelecidas para 

a terceira e quarta parcelas, bem como nos meses de aditivo. Segue 

no ANEXO 2 plano de trabalho alterado.  

Apesar dos entraves enfrentados na terceira etapa de aplicação do 

projeto foi perceptível a manutenção dos serviços em sua totalidade, 

ressaltando que a parceria com o Município favoreceu para que não 

houvesse paralisação ou redução dos serviços prestados. 

Outro ponto interessante a ser mencionado nesta etapa de execução 

do projeto foi à presença mais freqüente dos representantes do 
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Movimento de População de Rua, em discussão com os equipamentos 

municipais para a criação da Política Pública Municipal para a 

População em Situação de Rua.  

Acreditasse que até o presente momento a execução do projeto tem 

proporcionado para a população em situação de rua, não apenas 

segurança alimentar e um espaço para a pernoite, mas 

principalmente maiores informações sobre seus direitos e deveres 

como cidadão. Auxiliando-os no árduo processo emancipação social, 

através do conhecimento da rede de atenção existente no município, 

a qual, tem permitido o acesso dos mesmos aos serviços de direito.  

O diálogo com a rede socioassistencial proporciona o entendimento 

das especificidades do público alvo, e o Centro Pop em parceria com 

o Centro 24 Horas e demais instituições afins, tem se dedicado a 

favorecer a construção da rede de atenção especifica para a 

população em situação de rua do município. Visto que ainda 

encontra-se em déficit de espaços de acolhimentos como: República, 

Casa Lar, Comunidades Terapêuticas, Albergue entre outros.  

Salienta-se ainda a necessidade de renovação do convênio com o 

Programa Bahia Acolhe para o ano de 2014, para que possa dar 

continuidade no processo de inclusão da população em situação de 

rua do município de Feira de Santana.       
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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 



                                                    CENTRO 24 HORAS ALABASTRO 
 

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

 

alta incidência desse público por meio do acolhimento provisório. 

Instalação de 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, 2.700 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  

Meta 1 - Fornecimento diário de três refeições, perfazendo um 

total de, no mínimo, 2.700 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: Os 

usuários são acolhidos quando informam o desejo usufruir dos 

serviços prestados pelo Centro 24 Horas, e assim são recepcionados 

pelo Educador Social I que se posiciona na portaria, logo após é 

orientado a realizar a triagem com o Educador Social II que se 

responsabiliza pela recepção, e assim o Educador Social III orienta-o 

sobre os serviços disponíveis no Centro e as regras institucionais. De 

acordo com a Rotina para o desenvolvimento das ações dos 

Educadores que segue no ANEXO 3. Durante a terceira etapa de 

execução do projeto foram recepcionados 8.682 usuários e realizaram 

triagem 574, segue no ANEXO 4 os instrumentos de verificação 

desta meta.  

b)De acordo com a orientação dada na capacitação com Mauricio e 

Livia, e o email de Áurea, foram feitas alterações na ficha de 

recepção e triagem. Está além de constar o quantitativo dos serviços 

oferecidos, comprova através da assinatura dos usuários sua 

execução. A mesma é utilizada para verificação dos serviços de: 

Recepção, Triagem e Refeição. Segue no ANEXO 5 copia da ficha 

alterada. Vale ressaltar que na 1ª e 2ª prestação, a ficha para 

verificação apresentava a execução de duas metas, por isso a 

necessidade de alterá-la.   O quantitativo das triagens apresenta uma 
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disparidade entre o previsto e o realizado porque o público que utiliza 

os serviços não altera com tanta intensidade, devido a esse motivo 

não são realizadas novas triagens.  

 

Recepção e Triagem dos Assistidos.   

c)Previsto x Realizado 

Recepções Previstas Recepções Realizadas 

8.100 8.682 

Triagens Previstas Triagens Realizadas 

2.700 574  

 

o Recursos Financeiros e de Pessoal - Vide em tabela 

apresentada na Meta 1.3.  
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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 ofertado 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.  O quantitativo desta meta foi de 1.733, e 

segue no ANEXO 6 os meios de verificação da mesma.  

b) Tais informações são transmitas diariamente a todos os 

assistidos da demanda espontânea, antes das três refeições diárias.  

c) Previsto x Realizado 

 

Informações Previstas Informações Realizadas 

2.700 1.733 

 

o Recursos Financeiros e de Pessoal - Vide em tabela 

apresentada na Meta 1.3.  
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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 8.642 refeições. Ressaltando que 

nesta 3ª etapa entre os dias 01 de julho e 20 de agosto não foi 

servido refeições para a demanda espontânea. A verificação desta 

meta pode ser feita através das fichas de atendimento que segue no 

ANEXO 4. A alimentação é servida e preparada no Centro 24 Horas, 

sob a orientação da Nutricionista, o relatório trimestral da execução 

dos serviços desta segue no ANEXO 7. Este profissional foi 

substituído, e segue no ANEXO 8 justificativa. A equipe da cozinha 

segue a orientação da profissional, e se responsabiliza pela compra 

dos alimentos, sendo os perecíveis adquiridos semanalmente e os 

não perecíveis mensalmente.  

b) A redução no número de refeições servidas durante o período 

supracitado está justificada na apresentação deste relatório. As 

parcerias com o Mesa Brasil e as padarias Michely e Canaã, foram de 

suma importância para proporcionar aos usuários diversidades de 

alimentos, visto que o atraso no repasse da parcela, a comprar de 

alimentos perecíveis foi prejudicada.     

c) Previsto x Realizado 

Refeições Previstas Refeições Realizadas 

10.800 8.642 
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o Recursos Financeiros – Seguem abaixo quadros de 

resumo do Previsto e Realizado:  

 

o Recursos Financeiros e de Pessoal -   
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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 208, segue no ANEXO 9 meios de 

verificação desta meta.  

b) Acredita-se que o quantitativo desta meta sofreu influência da 

redução do serviço de refeição, durante 01 de julho a 20 de agosto, 

visto que os usuários de demanda espontânea não foram informados 

sobre a disponibilidade deste serviço. A permanência no Centro 24 

Horas por longo período, foi aos poucos sendo reduzida, devido a 

maior disponibilidade do Beneficio Eventual de Passagem pelo 

Município. Porém faz-se necessário espaços de acolhimento para 

pessoa em situação de rua do município de Feira de Santana, pois 

muitos usuários necessitam de períodos longos de permanência para 

se restabelecer financeiramente, e empoderar-se dos serviços 

disponíveis para a saída da condição de rua.   Sobre o quantitativo 

desta meta é relevante mencionar que, os usuários permanecem por 

no mínimo 72 Horas na instituição, sendo assim a recepção e a 
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triagem são feitas no primeiro dia de acolhimento. De acordo com a 

orientação de Áurea, as fichas de atendimento devem ser separadas 

por meta, sendo assim confeccionamos novas fichas para quantificar 

o serviço de pernoite, que segue no ANEXO 10 modelo.  

 

Recepção e Triagem para os assistidos que pernoitam.   

c)Previsto x Realizado 

Recepção Pernoite Prevista Recepção Pernoite Realizada 

1200 208 

Triagem Pernoite Prevista Triagem Pernoite Realizada 

1200 208 

 

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 disponibilizados 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. Existe também um Guarda volume especifico para 

os usuários que pernoitam no Centro 24 Horas, um compartimento 

único, com chave, onde os pertences são identificados com um 

pregador de madeira numerado. 

b) No processo de execução desta meta foi percebido algumas 

dificuldades referente à comprovação do serviço prestado (assinatura 

do usuário). Pois alguns assistidos se negaram a assinar o termo de 

guarda pertences, bem como os Educadores Sociais não se atentaram 

para a importância desta comprovação. Segue no ANEXO 12 os 

registros, através dos termos de guarda pertences. 

  

Guarda Volumes  
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c) Previsto x Realizado 

Guarda Pertence Prevista Guarda Pertence Realizada 

1440 208 

 

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, discriminado 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. Há 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 2.539, segue no 

ANEXO 9 o meio de verificação desta meta. 

b)Durante a execução deste serviço foi possível perceber que as 

metas de refeição e pernoite são associadas. Visto que, a redução 

parcial do serviço de refeição, ocasionou conseqüentemente uma 

menor demanda para o serviço de pernoite. Demonstrando que os 

maiores disseminadores do serviço são os próprios usuários. A partir 

do retorno ao atendimento da demanda espontânea, o número de 

pernoites aumentou. Não foi o suficiente para alcançar o previsto 

para o quantitativo de pernoites, porém obteve um aumento 

considerável, se comparado a segunda etapa de execução do projeto.    

o Previsto x Realizado 

Pernoite Prevista Pernoite Realizada 

3.600 2.539 

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. O 

quantitativo desta meta foi de 170 atendimentos, no ANEXO 13 

encontra-se exposto o meio de verificação para os mesmos.   

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. Logo após o 

usuário é atendido pelo assistente social e/ou psicólogo, que realiza 

anamnese e escuta qualificada, identificando as principais demandas, 

e realizando os encaminhamentos devidos. Vale salientar que com a 

ausência do atendimento aos usuários da demanda espontânea na 

terceira etapa, entre 01 de julho a 20 de agosto, houve uma redução 

no quantitativo de escutas. Pontua-se também que a ficha de 

atendimento psicosocial e a anamnese sofreram adaptações, segue 

novo modelo no ANEXO 14. As dificuldades encontradas e as 

conquistas alcançadas serão descriminadas no relatório do 
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Profissional do Serviço Social e Psicologia (Segue no ANEXO 15 e 

16). 

 

 

Atividades sócio-educativas Realizadas pelos Profissionais de Serviço 

Social e Psicologia. 

c) Previsto x Realizado 

Atendimento Previsto com 

Profissionais de Serviço Social  

Atendimento Realizado com 

Profissionais de Serviço Social  

De acordo com a solicitação  122 

Atendimento Previsto com 

Profissionais de Psicologia 

Atendimento Realizado com 

Profissionais de Psicologia 

De acordo com a solicitação  48  
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o Recursos Financeiros e de Pessoal - Vide em tabela 

apresentada na Meta 1.3.  

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. As parecerias com as 

entidades tem sido realizadas através da presença nas reuniões com 

a rede socioassistencial promovidas pelo ISI-Ba.     

b)Durante a terceira etapa de execução do Convênio, o Centro 24 

Horas tem alcançado uma visibilidade no município importante, 

tornando-se referência para os usuários e para as instituições que 

assistem a população em situação de rua. Isso vem fortalecer a rede 

de atenção, bem como criar oportunidades de discussão para a 

melhoria do atendimento aos assistidos.   

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. Segue no ANEXO 17 os 

meios de verificação desta meta.  

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. 

Porém 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 ressolutividade dos 

casos. As dificuldades enfrentadas durante a aplicação da primeira e 

segunda etapa do projeto permanecem no que se refere aos entraves 

na efetivação dos encaminhamentos. Acredita-se que serão 

necessárias mobilizações em âmbito maior para que os equipamentos 

acolham e efetivem as demandas apresentadas por pessoas em 

situação de rua. Segue relatório do Serviço Social no ANEXO 15 com 

maiores informações a respeito desta e de outras inquietações.  

c) Previsto x Realizado 

Encaminhamentos Previstos  Encaminhamentos Realizados pelo 

Serviço Social  

 

2520 

145 

Encaminhamentos Realizados pela 

Psicologia  

00 

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 35, o número de contatos telefônicos 

não pode ser estimado, pois não há um registro dos mesmos, e as 

copias de documentos comprobatórios foram 35. Sendo este último a 

forma mais utilizada para o monitoramento da efetivação dos 

encaminhamentos, antes e após o atendimento dos usuários. O meio 

de verificação desta meta segue no ANEXO 18. 

b)  Apesar do treinamento do ISI BA e do contato com os 

equipamentos relatando a necessidade de registrar o recebimento 

dos encaminhamentos, a dificuldade desse registro permanece.   

c)Previsto x Realizado 

Monitoramento Previsto  Monitoramento Realizado  

2520 102 

 

o Recursos Financeiros e de Pessoal - Vide em tabela 

apresentada na Meta 1.3.  
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Considerações Finais 

A terceira etapa de aplicação do projeto iniciou ainda com a 

problemática referida à suspensão temporária do atendimento a 

demanda espontânea, reduzindo assim o quantitativo de refeições 

servidas. Situação está solucionada em meados do mês de agosto, 

com a concretização do convênio de cooperação técnica com o 

município.   

O serviço realizado pelo Centro 24 Horas Alabastro foi prejudicado 

também devido ao atraso do repasse da terceira parcela, sendo 

necessário a solicitação do aditivo de prazo para executar o projeto 

integralmente.  

Acredita-se que devido ao projeto ser pioneiro e necessitar de ajustes 

a execução do mesmo sofreu alguns embates, porém o ganho social 

do mesmo compensa todo e qualquer entrave. Pois os usuários de 

Feira de Santana tem demonstrado a importância do Centro 24 

Horas, para a população em situação de rua. Salientando que as 

necessidades imediatas são supridas: como segurança alimentar, 

higiene pessoal e pernoite, contudo o que se torna mais relevante é o 

acesso aos direitos sociais, informados e encaminhados pelos 

profissionais. 

A presença do Centro 24 Horas em Feira de Santana possibilitou ao 

Centro Pop a execução de serviços de acolhimento. Como também 

uniu forças na luta para a construção de uma rede de atenção para a 

população em situação de rua no município. Bem como permitiu a 

melhor visibilidade deste público.  

A presença do Movimento de População de Rua no município com 

maior freqüência, deve-se também a instalação do Centro 24 Horas. 

Sendo assim percebe-se que dificuldades para execução do serviço 

existem, porém as conquistas são de maior relevância, pois garantem 

ao público alvo emancipação, e possibilidades de sair da condição de 

rua.     
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ANEXOS 

1- Solicitação de aditivo de prazo;  

2- Plano de trabalho anterior e alterado;  

3- Rotina dos Educadores Sociais; 

4- Instrumentos de verificação da Meta 1 – Planilha com o 
quantitativo da meta 1.1 (Recepção e Triagem) e 1.3 

(Refeições); 

5- Ficha de atendimento (Recepção e Triagem) anterior e 
alterada; 

6- Instrumentos de verificação da Meta 1 – Planilha com 

quantitativo da Meta 1.2 (Recepção e Triagem dos assistidos de 
demanda espontânea);  

7- Relatório da Nutrição;  

8- Justificativa de remanejamento do profissional de Nutrição;  

9- Meios de Verificação da Meta 2 – Planilha com quantitativo da 
meta 2.1(Recepção e Triagem dos assistidos que pernoitam) e 

2.3(Pernoites);  

10- Ficha de Recepção e Triagem de Pernoite alterada 

11- Ficha de Guarda Pertences Alterada  

12- Meios de Verificação da Meta 2 –Planilha com quantitativo da 
meta 2.2(Guarda Pertences);  

13- Meios de Verificação da Meta 3 – Planilha com quantitativo da 
Meta 3.1 (Escuta Qualificada pelos profissionais de Serviço 

Social e Psicologia) 

14- Anamnese do Serviço Social alterada;   

15- Relatório do Serviço Social; 

16- Relatório de Psicologia; 

17- Meios de verificação da Meta 3 – Planilha com quantitativo da 

Meta 3.3 (Encaminhamentos); 

18- Meios de verificação da Meta 3 – Planilha com o quantitativo 
da meta 3.4 (Documentos comprobatórios dos 

encaminhamentos realizados).   
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Feira de Santana, 25 de Novembro 2013. 

  

 

 

______________________________                                            _______________________ 
      Clemilda Souza Moura                                                                    Matildes Silva 
       Presidente da CEAFS                                                                      Coordenadora da CEAFS 

 

 

 

 

 

 


