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Relatório Físico 4ª parcela – IV trimestre e Aditivo de Prazo  

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 outubro de 2013 a 15 de fevereiro de 2014.  

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.  

Em 16 de outubro de 2013 foi solicitado ao Programa Bahia Acolhe o 

aditivo de prazo visando realizar as etapas de execução do projeto 

em sua integralidade. Pois devido ao atraso no recebimento da 

terceira parcela ficou inviável cumprir todas as propostas 

estabelecidas.  

Devido a esta solicitação foi necessário a reformulação do plano de 

trabalho, visando suprir todos os custos do quarto trimestre, bem 

como dos sessenta dias do aditivo de prazo. Segue no ANEXO 1 o 
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plano de trabalho alterado, onde estão especificados todos ajustes 

realizados.  

A aprovação do aditivo de prazo ocorreu em 04 de dezembro de 

2013, quando foi possível a aplicação do novo plano de trabalho em 

15 de dezembro de 2013. Segue no ANEXO 2 termo do aditivo de 

prazo. Vale ressaltar que devido tal aprovação em meados de 

dezembro todo o quantitativo de metas foi computado para quatro 

meses e 15 (dias), ou seja, de 01 de outubro de 2013 a 15 de 

fevereiro de 2014.    

Durante a execução do quarto trimestre e do aditivo de o prazo, de 

acordo com o plano de trabalho apresentado, houve a redução da 

meta 1, sobre o fornecimento de refeições, passando de 3.600, para 

2.700 mês.  

Vale salientar que os recursos humanos sofreram alterações também 

devido ao aditivo de prazo, a folha de pessoal foi reduzida, e os 

contratos dos funcionários foram reincididos em 16 de dezembro de 

2013. Os funcionários que permaneceram foram recontratados em 

regime de Prestação de Serviço durante os 60 (sessenta) dias. Vide 

quadro 2, no item de Previsto e Realizado.  

Tais alterações foram feitas sem prejuízo na execução do serviço, 

visto que as metas foram em sua grande maioria alcançadas. 

Considerando a aplicação do projeto durante o ano de 2013 e o 

aditivo de prazo por 60(sessenta) dias, foram inúmeras as vantagens 

que contemplaram a população em situação de rua de Feira de 

Santana-BA e região circunvizinha. Podendo citar: O aumento no 

atendimento dos usuários; aquisição dos bens duráveis; contratação 

de Equipe Multidisciplinar; comportamento dos usuários; qualidade e 

diversidade das refeições; treinamento do ISI-BA (reuniões com a 

rede de assistência); presença constante do Movimento de População 

de Rua no município; Pré projeto para a Política Municipal para 

População em Situação de Rua; Visibilidade da PSR.  
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Diante de cada item supracitado pode-se tecer comentários 

favoráveis a necessidade de manutenção do Convênio com o 

Programa Bahia Acolhe para dar continuidade à evolução dos serviços 

prestados à pessoa em situação de rua.  

Tais benefícios serão discutidos ao longo do relatório físico para 

esclarecer todos os Prós e Contra advindos da execução do projeto no 

município de Feira de Santana-BA.    
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IV 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. 
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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. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    CENTRO 24 HORAS ALABASTRO 
 

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

 

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 terceira 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 quarta etapa, 

juntamente com o aditivo de prazo foram recepcionados 11.307 

usuários e realizaram triagem 746, segue no ANEXO 4 e 5 os 

instrumentos de verificação desta meta.  

b)Referente a está meta é necessário destacar que devido à alteração 

no plano de trabalho- aditivo de prazo, o quantitativo foi reduzido de 

3.600 para 2.700 refeições mês, sendo assim, os usuários 

recepcionados e que realizaram triagem, foram conseqüentemente 

reduzidos. Visto que para suprir financeiramente o serviço de 

refeições por o acréscimo de 60 dias, tornou-se imprescindível a tal 

redução. Para informar aos usuários sobre a redução, foi feita uma 

reunião apontando as razões e os mesmos compreenderam tais 

motivos. De acordo com a solicitação da acessória técnica que analisa 

a prestação de contas, segue separadamente o quantitativo de 



                                                    CENTRO 24 HORAS ALABASTRO 
 

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

 

refeições dos funcionários, nesse período foi no total de 2.334. Vale 

ressaltar que este quantitativo não está inserido nas metas, e que 

segue comprovação devidamente assinada no ANEXO 4.    

 

Reunião com os Assistidos.   

c)Previsto x Realizado 

Recepções Previstas Recepções Realizadas 

12.150 11.307 

Triagens Previstas Triagens Realizadas 

4.050 746 

 

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 6.510, e 

segue no ANEXO 5 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 

4.500 6.510 

 

o Recursos Financeiros e de Pessoal - Vide em tabela 

apresentada na Meta 1.3.  

 

Mosaico de Fotos dos Serviços Disponibilizados  
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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 30 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 11.307 refeições. Ressaltando que 

devido ao aditivo de prazo, como justiçado na meta 1.1, foi 

necessário a redução deste serviço. 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 6. 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) Vale ressaltar que a qualidade e diversidade das refeições 

servidas permaneceram intactas após a redução do quantitativo da 

meta. As parcerias com o Mesa Brasil e as padarias Michely e Canaã, 

permaneceram neste período de execução sendo de suma 

importância para proporcionar aos usuários maior diversidade de 

alimentos.  No mês de dezembro o Centro 24 Horas participou da 

realização do 1º Natal Solidário para Pessoas em Situação de Rua de 

Feira de Santana, através da presença nas reuniões, bem como do 

fornecimento de 118 refeições, para os usuários, bem como para 

equipe técnica que trabalhou no evento. O Centro também promoveu 

um café da manhã simbolizando a festa Natalina, disponibilizando 
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está refeição para 44 usuários. Tais refeições estão devidamente 

registradas nas fichas de atendimento, que seguem no ANEXO 4.  

c) Previsto x Realizado 

Refeições Previstas Refeições Realizadas 

12.150 11.307 

o Recursos Financeiros – Seguem abaixo quadros de 

resumo do Previsto e Realizado: Quadro 1: 

 

o Histórico de Utilização e Sobras dos Recursos- Quadro 2:  

 

TO TAL

Previsto Realizado % Previsto Realizado % Previsto Realizado % Previsto Realizado % %

Mês 7.397,39 394,23 5,33 7.397,39 13.160,91 177,91 7.397,39 21.158,58 286,03 7.397,39 5.041,84 68,16 141,00      

Mês 400,00 0,00 0,00 400,00 594,20 148,55 400,00 0,00 0,00 400,00 1.088,25 272,06 106,46      

Mês 400,00 0,00 0,00 400,00 1.200,00 300,00 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 100,00 100,00      

Mês 1.450,00 2.887,00 199,10 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 8.700,00 600,00 1.450,00 0,00 0,00 199,77      

Mês 300,00 264,66 88,22 300,00 292,45 97,48 300,00 255,68 85,23 300,00 257,06 85,69 89,15        

Mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,00 391,00 100,00 26,07        

Mês 2.000,00 1.217,00 60,85 2.000,00 1.914,70 95,74 2.000,00 5.935,00 296,75 2.000,00 787,00 39,35 123,17      

Mês 308,96 0,00 0,00 308,96 0,00 0,00 308,96 1.252,59 405,42 308,96 0,00 0,00 101,55      

Mês 500,00 0,00 0,00 500,00 1.000,00 200,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 200,00 100,00      

Sub Total 12.756,35    13.256,35        13.647,35       

Sub Total Trimestre-Previsto/Realizado 52.416,40R$                                                                                                                                  68.192,15R$                                                                                         

Deespesas com 

Combustivel

1.Custo c/ Mat.l de Consumo

M
et

a 
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

Despesas com 

Material de Escritório

12.756,35           4.762,89                      18.162,26                   37.301,85                  7.965,15                     

PLANILHA DE CUSTO S / DESPESAS MENSAIS META 01

IV TRIMESTRE CO M ADITIVO  DE PRAZO

ITENS DE DESPESAS MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04MÊS 01

Und/Q td

1 Trimestre % 2 Trimestre % 3 Trimestre % 4 Trimestre %

Mês 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Mês 100,00% 64,91% 94,08% 141,00%

Mês 100,00% 93,52% 100,00% 106,46%

Mês 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Mês 53,87% 38,05% 0,00% 199,77%

Mês 89,38% 78,21% 84,06% 89,15%

Mês 100,00% 73,93% 0,00% 26,07%

Mês 96,56% 41,76% 69,83% 123,17%

Mês 98,34% 100,09% 100,00% 101,55%

Mês 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.561,00R$                                                                                                                                                                                                                

565,27R$                                                                                                                                                                                                                   

5.671,50R$                                                                                                                                                                                                                

 Manutenção do Patrimonio ou 

Equipamento

Despesas com Telefone e Internet

Despesas com Serviços de 

Terceiros

Sub Total

M
et

a 
1,

 2
 e

 3
   

0,00%

0,00%

27,08%

14,80%

0,00%

85,20%

100,00%

100,00%

72,92%

Deespesas com Combustivel

Despesas com Serviços de 

Terceiros

0,00%

0,00%

17,17%

0,00%

0,00%

Total das Sobras

PLANILHA DE VALO RES UTILIZADO S  NO  ANO

100,00%

1.Custo com Material de Consumo

Despesas com Alimentação

Despesas com Limpeza

Despesas com Higiêne

Total Utilizado

Recursos Humanos 100,00%

 Manutenção do Patrimonio 

ou Equipamento

Despesas com Telefone e 

Internet

Despesas com Auxilio 

Mobilidade

ITENS DE DESPESAS Valores Utilizados pelo Equipamento

Despesas com Material de 

Escritório

100,00%

82,83%

100,00%

100,00%
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O quadro acima demonstra a utilização e as sobras dos 

recursos financeiros, distribuídos por trimestre, visando justificar o 

remanejamento dos valores, para contemplar o aditivo de prazo. Os 

valores não utilizados serão devolvidos de acordo com as normas do 

convênio.    

o Recursos Financeiros e de Pessoal – Quadro 3:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsto Realizado % Previsto Realizado % Previsto Realizado % Previsto Realizado % %

1 4.055,00 4.055,00 100,00 4.055,00 4.055,00 100,00 2.500,00 2.500,00 100,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00     

1 4.055,00 4.055,00 100,00 4.055,00 4.055,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00     

1 2.200,00 2.200,00 100,00 2.200,00 2.200,00 100,00 1.456,30 1.456,30 100,00 1.456,30 1.456,30 100,00 100,00     

2 3.178,54 3.178,54 100,00 3.178,54 3.178,54 100,00 2.062,00 2.062,00 100,00 2.062,00 2.062,00 100,00 100,00     

2 3.238,64 3.238,64 100,00 3.238,64 3.238,64 100,00 1.990,00 1.990,00 100,00 1.990,00 1.990,00 100,00 100,00     

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

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

Mês 80,14 80,14 100,00 80,14 80,14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00     

19.189,09 19.189,09 19.189,09 19.189,09 10.390,07 10.390,07 10.390,07 10.390,07

Sub Total Trimestre-Previsto/Realizado 48.768,25R$                                                   48.768,25R$                                                  

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

Psicologa
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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 262, segue no ANEXO 7 meios de 

verificação desta meta.  

b) Através da melhor relação com a rede socioassitencial através 

das reuniões proposta pelo ISI-BA, bem como pelo Movimento de 

População de Rua, foi percebido o maior fluxo de encaminhamentos 

para o acolhimentos de pessoas em situação de rua no Centro 24 

Horas. O número de usuários acolhidos através da demanda 

espontânea ultrapassa aos encaminhados pelos equipamentos, porém 

foi perceptível a melhor interação entre a rede, e maior visibilidade 

dos serviços prestados pelo Centro 24 Horas. O município de Feira de 

Santana-BA ainda enfrenta sérios obstáculos referente à coesão da 

rede socioassistencial, porém percebe-se que através de ações 

simples está triste realidade pode mudar.  
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Recepção e Triagem para os assistidos que pernoitam.   

c)Previsto x Realizado 

Recepção Pernoite Prevista Recepção Pernoite Realizada 

5.400 1.779 

Triagem Pernoite Prevista Triagem Pernoite Realizada 

5.400 262 

 

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) Após a adaptação com as fichas de guarda pertence e sua real 

importância, os assistidos e os Educadores Sociais se adaptaram com 

a mesma, realizando o seu preenchimento de forma correta e 

possibilitando a demonstração de um trabalho realizado com 

organização. Foi percebido também que a mudança do espaço de 

guarda pertence possibilitou a segurança, e o preenchimento correto 

do termo de guarda pertence, inibiu os furtos que ocorriam com certa 

freqüência. Bem como possibilitou uma local mais amplo e arejado.   

Segue no ANEXO 8 os registros, através dos termos de guarda 

pertences.   

c) Previsto x Realizado 

Guarda Pertence Prevista Guarda Pertence Realizada 

5.400 1.354 

 

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 rondas nos 

dormitórios para garantir uma boa noite de sono para todos. O 

número de pernoites durante esta etapa foram 1779, segue no 

ANEXO 7 o meio de verificação desta meta. 

b) No ultimo período de aplicação do projeto pôde-se perceber a 

importância do serviço de pernoite. Além de atender o público em 

trânsito no município, o centro 24 Horas acolhe os munícipes em 

situação de rua, e garante a este público em especial a possibilidade 

de emancipação social. Visto que permanecem por mais tempo em 

acompanhamento com os profissionais, o que possibilita a 

intervenção mais precisa.  

o Previsto x Realizado 

Pernoite Prevista Pernoite Realizada 

5.400 1779 

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  

 

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 252 atendimentos, no ANEXO 9 

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. Ao final da terceira etapa 

de aplicação do projeto um dos profissionais de Serviço Social foi 

substituído, sem causar nenhum dado ao desenvolvimento das 

atividades. Vale salientar que a realização das práticas 

socioeducativas proporcionaram uma reflexão da realidade onde as 

pessoas em situação de rua, gerando um fluxo de atendimento maior 

para dirimir as duvidas advindas das reuniões. As dificuldades 
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encontradas e as conquistas alcançadas serão descriminadas no 

relatório do Profissional do Serviço Social e Psicologia (Segue no 

ANEXO 10 e 11). 

 

 

Atendimentos realizados 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  154 

Atendimento Previsto com 

Profissionais de Psicologia 

Atendimento Realizado com 

Profissionais de Psicologia 

De acordo com a solicitação  98 

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. As parecerias com as 

entidades tem sido realizadas através da presença nas reuniões com 

a rede socioassistencial promovidas pelo ISI-Ba.     

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

Horas tem alcançado uma visibilidade no município importante. E as 

reuniões com a rede socioassistencial veio a calhar com o processo de 

visibilidade da população em situação de rua. Pois a discussão sobre 

de que forma intervir nesta realidade e principalmente qual o papel 

de cada equipamento nesse processo, favorece para o caminhar rumo 

a diminuir cada vez mais os danos causados pela exclusão social as 

pessoas em situação de rua.  

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 12 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, de acordo com a 

necessidade de cada usuário. Foram obtidos resultados mais efetivos 

com relação aos encaminhamentos realizados para a rede 

socioassistencial, acredita-se esse sucesso, é proveniente da melhor 

interação com a rede, a partir das reuniões e treinamentos 

promovidos pelo ISI-BA.  Segue relatório do Serviço Social no 

ANEXO 10 com maiores informações a respeito.  

c) Previsto x Realizado 

Encaminhamentos Previstos  Encaminhamentos Realizados pelo 

Serviço Social  

 

De acordo com a demanda: 

222 

Encaminhamentos Realizados pela 

Psicologia  

28 

o Recursos Financeiros e de Pessoal - Vide em tabela 

apresentada na Meta 1.3.  
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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 meio de verificação que segue são as 

segundas vias assinadas com o recebido, pelo profissional 

responsável pelo atendimento na unidade de destino, bem como 

documentos de efetivação do atendimento por tais entidades, como 

por exemplo: Requisições de medicação ou exames; Protocolo para 

recebimento de documentação; agendamento para atendimento; 

contra-referência dos encaminhamentos; entre outros. Tais meios de 

verificação seguem no ANEXO 13. 

b)  Durante a ultima etapa de aplicação do projeto percebeu-se a 

enorme mudança em relação à efetivação dos encaminhamentos, 

bem como na possibilidade de comprovação dos mesmos. E vale 

novamente mencionar que a visibilidade dos trabalhos desenvolvidos, 

bem como a própria relação de pertencimento do usuário sobre o 

serviço prestado no Centro 24 Horas, proporcionou tal efetivação e 

avanço surpreendente.     

c)Previsto x Realizado 

Monitoramento Previsto  Monitoramento Realizado  

De acordo com a demanda: 299 

 

o Recursos Financeiros e de Pessoal - Vide em tabela 

apresentada na Meta 1.3.  
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Considerações Finais 

A última etapa de aplicação do projeto obteve vários ganhos e 

propostas interessantes para a continuidade da prestação do serviço, 

visto a tamanha diferença que a implantação do Centro 24 Horas 

proporcionou ao Município de Feira de Santana.  

Os benefícios podem ser citados inicialmente pelo aumento no 

atendimento dos usuários, pois anterior a implantação do Centro 24 

Horas as vagas disponíveis para o acolhimento era de 25 pessoas, 

para alimentação, pernoite e higiene pessoal. Após a parceria com o 

Programa Bahia acolhe, pôde-se fornecer alimentação para 40 

pessoas por período diário. Bem como higiene pessoal, pernoite e 

atendimento com os profissionais disponíveis. 

A aquisição dos bens duráveis como moveis para escritório, 

televisão, computadores entre outros, favoreceu para a qualidade dos 

serviços prestados, disponibilizando mais conforto aos usuários do 

serviço. A realização de sonhos antigos que não eram possíveis de 

realizar sem a complementariedade do convênio com a SEDES/SAS. 

Outro aspecto importantíssimo foi à contratação de Equipe 

Multidisciplinar viabilizando a melhor compreensão das 

particularidades dos assistidos, podendo contemplar suas demandas 

de forma mais ampla. 

Algo já mencionado em relatório anteriores foi a expressiva 

mudança no comportamento dos Usuários, a principio eram arredios 

e não compreendiam a necessidade de tantas regras. Porém com o 

avançar dos dias, o entendimento dos assistidos passou a ser 

satisfatório, ao ponto de juntos discutir qual as advertência deviriam 

ser aplicadas para os que não cumprissem as regras, bem como 

analisaram as verdadeiras razões para a suspensão temporária dos 

serviços. O sentimento de pertencimento sobre o Centro 24 Horas 
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passou a ser perceptível pela sociedade através dos usuários. Pois os 

próprios referenciavam o Centro como seu espaço de efetivação de 

direitos.  

A cooperação técnica através da parceria com o Município e o 

Estado, proporcionou 100% na execução dos serviços, visto que não 

foi apenas o fornecimento de refeições, mas acima de tudo a 

qualidade e diversidade das mesmas, garantindo a segurança 

alimentar através do acompanhamento do profissional de nutrição.  

Como mencionado por diversas vezes anteriormente o 

treinamento disponibilizado pelo do ISI-BA e as reuniões com a rede 

socioassistencial, conduziu uma considerável melhora na relação com 

os equipamentos, fazendo ênfase a Rede de Atenção a Saúde, pois o 

acesso a mesma foi deverás ampliado após os diálogos realizados. 

Vale ressaltar também a prioridade no atendimento da SAMU e 

agilidade da mesmo nas solicitações feitas.  

A presença do Movimento de População de Rua no Município 

para comprovar a efetivação dos serviços possibilitou além do 

fortalecimento do movimento no município como também a 

visibilidade dos trabalhos realizados no município para a população de 

rua, bem como a ausência deles.   

Outra iniciativa revolucionária onde o Centro 24 Horas teve 

participação foi o pré projeto da Política Municipal para População em 

Situação de Rua, proposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia 

e realizado através da participação de todos os equipamentos que 

trabalham com a pessoa em situação de rua no município. 

Todos os benefícios realizados a partir da implantação do 

Centro 24 Horas, atingiu seu maior objetivo: A Visibilidade da PSR, 

pois com o reconhecimento de todos os órgãos públicos e em especial 

da sociedade como um todo da existência de pessoas usando as ruas 

como espaço de moradia, irá garantir no mínimo a iniciativa de 

mudar essa realidade. Considero assim que a presença do Bahia 
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Acolhe no município através do Centro 24 Horas propiciou a saída das 

pessoas em situação de rua da invisibilidade.  

Os itens supracitados são apenas o começo de uma longa 

jornada a ser realizada, pois ainda existem muitas pessoas em 

situação de rua, sendo assassinadas, em condições mínimas de 

sobrevivência, sofrendo com a dependência química, com os laços 

familiares rompidos, em total exclusão. O trabalho encontra-se 

apenas no início, e necessita da permanência para alcançar objetivos 

mais audaciosos e humanos.     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    CENTRO 24 HORAS ALABASTRO 
 

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

 

 

ANEXOS 

1- Plano de trabalho anterior e alterado; 

2- Termo de aditivo de prazo;  

3- Rotina dos Educadores Sociais; 

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

5- Instrumentos de verificação da Meta 1 – Planilha com 

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

6- Relatório da Nutrição;  

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

2.3(Pernoites);  

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

9- Meios de Verificação da Meta 3 – Planilha com quantitativo da 

Meta 3.1 (Escuta Qualificada pelos profissionais de Serviço 
Social e Psicologia) 

10- Relatório do Serviço Social; 

11- Relatório de Psicologia; 

12- Meios de verificação da Meta 3 – Planilha com quantitativo da 
Meta 3.3 (Encaminhamentos); 

13- Meios de verificação da Meta 3 – Planilha com o quantitativo 

da meta 3.4 (Documentos comprobatórios dos 
encaminhamentos realizados).   
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