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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 - MATRIZ 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
CNPJ:          
22.812.325/0001-01 

Data de abertura do CNPJ:     31/01/1983 

Data de Fundação da 
Entidade:28/11/1953 

[  X  ]   Matriz  
[    ]   Filial   

CNPJ Matriz:  
22.812.325/0001-01 

Razão Social: 
NÚCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMÁS DE AQUINO – NASTA                                                                                  

Nome Fantasia:              ABRIGO MOACYR ALVES 

Logradouro: Rua Profª Lea Alencar, 1014  Nº 1014 

Complemento: em frente à maternidade da Alvorada CEP: 69.042-050 

Bairro:  Alvorada I Município: Manaus  

UF: AM Telefone: (92)3238-2115/9.8415-
7494 

Fax: 

E-mail:         abrigomoacyralves@hotmail.com 

Código e descrição da atividade: 94.30-8-00 Atividades de associações de direitos sociais                                                                                                  

Código e descrição das atividades econômicas secundárias (CNAE): 94.99-5-00  Atividades 
associativas não especificadas anteriormente                                                                                                                                         

IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE 

Nome Completo:                        Jose Tarcísio Feijó Machado 

Data de Nascimento:               25/03/1950 CPF:          020.438.152-53        

RG:  669.287 Órgão Expedidor/UF: SSP-AM 

Telefone: 092.991220603 E-mail:     abrigomoacyralves@hotmail.com 

Data do início do mandato da diretoria: 
                 01/2016 

Data do término do mandato da diretoria: 
31/12/2019 

Nome da Diretora da unidade:     Claudete Maria Mendes Ciarlini 

RG: 740.010-1 SESEG AM CPF: 230.611.462-53 

Data da Nomeação:    10/08/2006 Fone: (92)98415-7494 

Email: claudete.ciarlini@hotmail.com 

INSCRIÇÕES EM CONSELHOS 

Possui inscrição em outros Conselhos?   [    ] Não   [  x ] Sim 

Especificar: CEAS, CONEDE , CMDCA E DO IDOSO 

 
2. A ENTIDADE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: 
Logradouro: Rua Profª Lea Alencar- em frente à maternidade da 

Alvorada – BAIRRO ALVORADA I 

Nº 1014  

Endereço Filiais: 
 Lar Francisco de Assis: Rua Pedro Teixeira n° 05 / Bairro Santa Etelvina 

 Lar João Pescador  - Rua Profª Lea Alencar, 1014/ Bloco “F” salas 3 e 4  /  Bairro Alvorada I 
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3. PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE 

 
 

4. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DA ENTIDADE SOCIAL (SÍNTESE): 
Têm por finalidades o atendimento e a prestação de serviços na Assistência Social, com o 
exercício de suas atividades voltadas para a execução de programas e projetos de forma 
continuada, permanente e planejada, nos termos da Lei n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, 
alterada pela Lei nº 12.435 de 2011, com o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 1993, com 
a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela resolução nº 145, de 15 de 
outubro de 2004, com a Norma Operacional Básica de Assistência Social – NOB SUAS, aprovada 
pela resolução CNAS nº 130, de 15 de Julho de 2005 e com a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS n° 109 de 11 de novembro de 2009, 
conforme abaixo: 

I - de atendimento: prestar serviços de forma continuada, permanente e planejada, 
executando programas ou projetos e concedendo benefícios de proteção social básica e 
especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e 
pessoal, conforme Resolução CNAS n° 109 de 11 de novembro de 2009, Resolução CNAS nº 
33/2011 e Resolução CNAS nº 34/2011. 

   II - de assessoramento: prestar serviços de forma continuada, permanente e planejada, 
executando programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos 
movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, 
dirigidos ao público da política de assistência social, conforme Resolução CNAS nº 27/2011. 

         III - de defesa e garantia de direitos: prestar serviços de forma continuada, 
permanente e planejada, executando programas ou projetos voltados prioritariamente 
para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, 
promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com 
órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência 
social, conforme Resolução CNAS nº 27/2011. 

 
5. OBJETIVOS: 

GERAL: 
Ofertar serviços de proteção de social de alta complexidade em regime de acolhimento 

institucional de longa permanência a 50 crianças e adolescentes com deficiências (neurológicas 
e físicas); serviços de proteção social de  média complexidade voltada à pessoa com deficiência, 
seus cuidadores e familiares, da comunidade e bairros circunvizinhos, a fim de incentivá-los ao 
autoconhecimento, ao empoderamento e ao protagonismo social, e a oferta do proteção social  
básica, dirigida às famílias e indivíduos dessa comunidade que se encontrem em situações de 
vulnerabilidade, risco social e pessoal. 

 
Específicos: 

 Promover a habilitação e reabilitação física, cognitiva, comportamental e emocional, 
através de atendimentos específicos e especializados frente à necessidade específica do 
acolhido, desenvolvendo assim, capacidades adaptativas para a vida diária, familiar, social e 
comunitária. 

 Desenvolver condições para a independência e o autocuidado, tanto do acolhido quanto 
de seus familiares e/ou cuidadores, através de orientações especificas com vista à elevação da 
cidadania. 

x Todos os dias da semana, inclusive finais de semana 
 

Especifique: Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom 

X X X X X X X 

Horário:     365 DIAS DO ANO / 24 HORAS  
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 Possibilitar o autoconhecimento, o empoderamento e o protagonismo, viabilizando assim 
uma melhor qualidade de vida à pessoa com deficiência, seus familiares e/ou cuidadores com 
perspectivas à reinserção familiar. 

 Promover ações assistenciais prestando serviços, projetos, programas ou benefícios 
gratuitos, continuados e planejados dirigidos às famílias e indivíduos devidamente cadastrados. 

 Empoderar a família, prevenindo e minimizando a ocorrência de situações de risco social, 
fortalecendo a função protetiva da família, potencializando em seus membros a emancipação e 
o pleno exercício da cidadania 

 
 
6. RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS: 

 

Enumere as três receitas principais da Entidade (de 1 a 3): 

3 Doações Associados 
Subvenções 

Sociais 

 Repasse da União 

2 Promoções Próprias X Repasse Estadual 

1 Doações Externas  Repasse Municipal 

 Outros (Quais?) 

 
7. INFRAESTRUTURA 
7.1 Recursos físicos utilizados 

RECURSOS FÍSICOS 

CAPACIDADE FÍSICA INSTALADA 
ÁREA INTERNA  
BLOCO A - Administrativo I (450 m2) 

 Entrada Principal / Portaria (50m2) 
 Corredor de Acesso (54m2) 
 Sala 01 - Diretoria (35m2) 
 Sala 02 - Dep. Contábil e Recursos Humanos (35m2) 
 Sala 03 - Dep. de Psicologia (35m2) 
 Sala 04 - Dep. de Assistência Social (35m2) 
 Sala 05 - Consultório Odontológico (35m2) 
 Sala 06 - Sala de Apoio Educacional (55m2) 
 Sala 07 - CPD (33m2) 
 Sala 08 - Secretaria (17m2) 
 Sala 09 - Administrativo/Financeiro (18m2) 
 Sala 10 - Banheiro Feminino (24m2) 
 Sala 11 - Banheiro Masculino (24m2) 

BLOCO B - Dormitórios (400 m2) 
 Corredor de Acesso (50m2) 
 Enfermaria I (70 m2) - 09 leitos com Banho  
 Enfermaria II (70 m2) - 09 leitos 
 Dormitório 1 - Cadeirantes Masculinos (70m2) - 12 leitos 
 Dormitório 2 - Cadeirantes Femininos (70 m2) - 12 leitos 
 Banheiro dos Cadeirantes Masculino (35m2) 
 Banheiro dos Cadeirantes Feminino (35m2)  

BLOCO C - Dormitórios (400 m2) 
 Corredor de acesso (50m2) 
 Farmácia (35m2) com acesso independente 
 Dormitório 1 - Feminino (70m2) - 12 leitos com acesso independente 
 Dormitório 2 - Masculino (35m2) - 4 leitos 
 Dormitório 3 - Masculino (35m2) - 4 leitos 
 Dormitório 4 - Masculino (35m2) - 4 leitos 
 Dormitório 5 - Masculino (35m2) - 4 leitos 
 Dormitório 6 - Masculino (35m2) - 4 leitos 
 Banheiro 1 - Feminino (35m2) com acesso independente 
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 Banheiro 2 - Masculino (35m2) 
 BLOCO D - ADMINISTRATIVO II (220m2) 

 Lavanderia (50m2) 
 Rouparia (50m2) 
 Fisioterapia (70m2) 
 Laboratório de Informática com 20 bancadas (50m2) 

BLOCO CENTRAL (450m2) 
 Pátio com Área Comum (176m2)  
 Refeitório para 70 pessoas (124m2) 
 Cozinha (78m2) 
 Sala de Nutrição (18m2) 
 Lactário (18m2) 
 Sala Coordenação Administrativa (18m2) 
 Sala Coordenação de Eventos e Doações (18m2) 

BLOCO E - ADMINISTRATIVO III (425m2)  
 Corredor de acesso (65m2) 
 Banheiro Funcionários Feminino (40m2) 
 Banheiro Funcionários Masculino (40m2) 
 Câmara de Refrigeração (80m2) 
 Estoque com mezanino (200m2) 

BLOCO F - ADMINISTRATIVO IV (610m2)                         
 Corredores de acesso (50m2) 
 Salão de Eventos (160m2) 
 Copa (18m2)            
 Sala de Atendimento I (15m2) 
 Sala de Atendimento II (15m2) 
 Sala Pedagogia e Psicopedagogia (30m2) 
 Sala da Brinquedoteca (30m2) 
 Sala de Apoio de Prática Educacional (15m2) 
 Sala Fonoaudiologia (15m2) 
 Auditório para 110 pessoas (144m2) 
 Sala Assessoria de Comunicação (15m2) 
 Sala Médica (30m2) 
 Sala Programa Padrinhos e Madrinhas Afetivos (15m2) 
 Sala de Tratamento (25m2)  
 Sala de Projetos (15m2) 
 04 Lavabos (5m2 cada) 

ÁREA TOTAL COBERTA - 2.955m2 
ÁREA EXTERNA 

 Piscina com sistema de aquecimento  
 Playground  
 Poço Artesiano com 100m de profundidade e bomba submersa 
 Caixa d’água em concreto para 12.000 litros  
 Sistema de escoamento de águas servidas e banheiros 
 Sistema de distribuição de gás de cozinha 
 Sistema de distribuição de oxigênio 
 Sistema de ar comprimido  
 Campo de futebol gramado  
 Área de lazer com cobertura do tipo “Chapéu Chinês”  
 Área restante do terreno pavimentada, jardinada e gramada. 
 ÁREA TOTAL DO TERRENO - APROXIMADAMENTE 12.000m2 

 
7.2 Recursos materiais utilizados 
05 Unidades respiratórias, nebulizador infantil, regulador RM 100  

04 Aspiradores para Secreção  

01 Armário triplo 676 Bertolini BR aço  

01 Refrigerador 415 l Consul CHB - 41 BRA  
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Câmara frigorifica   

08 Carros excepcionais e 01 cadeira de banho 

02 Carros Cirúrgicos  

08 Cilindros de oxigênio 

50 Camas de solteiro com colchão 

02 Refrigeradores Electrolux R 3301, 

05 Estetoscópios 

38 Cortinas em lâminas PVC 

01 Esfigmomanômetro 

02 Máquinas de Lavar Roupa Industrial 

01 Câmera Fotográfica Trip 

08 Ventiladores de Parede ARNO Versatile fw40 

01 Triturador Industrial para carne 

01 Liquidificador Industrial 

01 Secadora de roupa Industrial 

09 Mesas de Refeitório 

01 Ventilador de Mesa  

01 Balança Antropométrica ref. 110CH 

51 Computadores tipo PC com monitores de LCD 15”, teclados, mouses e estabilizadores 

20 Colchões de Cama de reserva 

01 Copiadora HP 

12 Impressoras HP CP1525nw Color 

04 Impressoras á laser HP 

01 Veículo Fiat Modelo DUKATO Adaptado p/ Portadores de Necessidades Especiais 

05 Aparelhos de Tirar Pressão 

30 Mesas para Escritório 

02 Mesas para Reunião Grande 

02 Mesas para Reunião Pequena 

60 Cadeiras com rodas para escritório 

46 Cadeiras sem rodas para escritório 

02 Armários Odontológicos 

02 Autoclaves 

02 Gabinetes Odontológicos Completos 

18 Macas 

01 Central de Oxigênio 

01 Processador de alimentos 

02 Liquidificadores 

10 Prateleiras de Aço 

01 Roçadeira Stheel 

06 Camas Hospitalares 

30 Aparelhos de Ar Condicionado do tipo Split 12.000 Btu’s 

08 Berços de Enfermaria  

02 Televisores marca Panasonic 42” LCD 

02 Televisores marca Panasonic 32” LCD 

10 Sofás  

Diversos Equipamentos de Fisioterapia  

15 Armários de Escritório 

Materiais Cirúrgicos Diversos 
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05 Suportes para Soro 

02 Relógio de Ponto Biométrico 

03 Guarda-roupas de Madeira 

02 Cilindros portáteis para Oxigênio  

23 Bancadas de Computadores 

10 Lixeiras com Base Fixa 

01 Bomba D’água submersa 

01 Conj. de Filtro para piscina com aquecedor 

30 Armários de Aço com 5 bandejas em pintura Epóxi 

03 Bebedouros sendo 2 industrial  

01 Central de Telefone com 48 Ramais Alcatel 

01 Fogão Industrial com 6 Bocas Inox Chama Dupla com Coifa de Inox 

01 Jogo de Ferramentas para Manutenção Predial 

01 Central de Ar Comprimido para nebulização 
 

 
8. RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS (informar os dados de cada profissional 
envolvido nas atividades) 

FUNÇÃO GRADUAÇÃO  
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL  

VÍNCULO QUANTIDADE 

Diretora  Superior  30  CLT 01 
Encarregado Departamento 
de Pessoal 

Ensino Médio/ 
Técnico em RH 

40 CLT 1 

Enfermeira Chefe  Superior  40 CLT 1 

Assistente Social Superior 30 CLT 2 
Assistente Administrativo/ 
Financeiro  

Ensino 40 CLT 1 

Auxiliar Administrativo/ 
Pessoal 

Superior 
Incompleto 

40 CLT 1 

Coordenadores (as) 
Administrativos de Plantão  

Ensino Médio Plantão CLT 4 

Coordenadora de Eventos e 
Doações 

Ensino Médio 40 CLT 1 

Enfermeiras Supervisoras 
Administrativos  

Superior Plantão CLT 2 

Cuidadores/ Educador (as) Ensino Médio Plantão CLT 28 

Cozinheira Ensino Médio Plantão CLT 3 

Auxiliar de Cozinha Ensino Médio Plantão CLT 1 

Técnico (a) Nutrição Superior Plantão CLT 2 

Técnico (a) de Enfermagem Ensino Médio Plantão CLT 10 

Técnico de Informática 
Superior 
Incompleto 

40 CLT 1 

Auxiliar de Almoxarifado Ensino Médio 40 CLT 1 
Psicólogo Superior 30 CLT 2 
Psicopedagoga Superior 30 CLT 1 
Pedagoga Superior 40 CLT 1 

Fisioterapeuta 
Superior com 
Pós Graduação 

30 CLT 4 

Motoristas Ensino Médio 40 CLT 2 
Coordenadora de 
Rouparia/Lavanderia 

Ensino Médio 
Incompleto 

40 CLT 1 

Auxiliar de Lavanderia 
Ensino 
Fundamental 

Plantão CLT 2 
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Auxiliar de Serviços Gerais 
Ensino 
Fundamental 

Plantão CLT 2 

Porteiros Ensino Médio Plantão CLT 2 

Medica Clinica Geral 
Superior com 
Pós Graduação 

20 Cedida 1 

Educação Fisica-
Psicomotricidade 

Superior com 
Pós Graduação 

40 Cedida 1 

Educação Fisica -
hidroginastica 

Superior com 
Pós Graduação 

40  1 

Profissional de Dança- 
Dança Aerobica 

Superior com 
Pós Graduação 

20 CLT 1 

Profª Balé 
 

Superior com 
Pós Graduação 

24  1 

Contadora 
Superior com 
Pós Graduação 

30 
Serviço 

Prestado 
1 

Auxiliar Contabil Superior 
30 Serviço 

Prestado 
1 

TOTAL    84 

 
9. CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO 

X Atendimento 

 Assessoramento  

 Defesa e Garantia de Direitos 

 
10. MODALIDADE DE ATENDIMENTO 

Serviços de Proteção Social Básica 

X Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

 Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e 
Idosas. 

Proteção Social Especial 

Média Complexidade 

 Serviço Especializado em Abordagem Social. 

 Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC). 

X Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 
Famílias. 

 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

Alta Complexidade 

X Serviço de Acolhimento Institucional. 

 Serviço de Acolhimento em República. 

 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 

 Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências. 

Ações de Assessoramento  

 Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro. 

 Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que 
possam apresentar soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem 
incorporados nas políticas públicas. 

 Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias 
organizativas, redes de empreendimentos e à geração de renda. 
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 Produção e socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da 
sociedade sobre os seus direitos de cidadania e da política de assistência social, 
bem como dos gestores públicos, trabalhadores e entidades com atuação 
preponderante ou não na assistência social subsidiando-os na formulação, 
implementação e avaliação da política de assistência social. 

Ações de Defesa e Garantia de Direitos 

 Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de 
ação e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por 
meio da articulação com órgãos públicos e privados de defesa de direitos. 

 Reivindicação da construção de novos direitos fundada em novos conhecimentos 
e padrões de atuação reconhecidos nacional e internacionalmente. 

 Formação político cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de 
conselheiros (as) e lideranças populares. 

 Desenvolvimento de ações de monitoramento e controle popular sobre o alcance 
de direitos socioassistenciais e a existência de suas violações, tornando públicas 
as diferentes formas em que se expressam e requerendo do poder público 
serviços, programas e projetos de assistência social. 

Benefícios Eventuais (nos termos da Lei 8.742/1993 alterada pela Lei nº 
12.435/2011)  

 Auxílio Natalidade. 

 Auxílio Funeral. 

 Vulnerabilidade temporária para enfrentamento de situações de risco, perdas e 
danos a integridade da pessoa e/ou de sua família. 

 Calamidade Pública para o atendimento das vítimas de modo a garantir 
sobrevivência e reconstrução da autonomia destas. 

Outros 

 Ações de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de 
sua integração à vida comunitária nos termos da Resolução CNAS nº 34/2011. 

 Ações de Promoção da Integração ao mercado de Trabalho nos termos da 
Resolução do CNAS nº 33/2011. 

 Outro programa, projeto ou benefício socioassistencial (Especificar): 

 
 

11. DESCRIÇÃO DE CADA SERVIÇO, PROJETO, PROGRAMA OU BENEFÍCIO 
SOCIOASSISTENCIAL, INFORMANDO RESPECTIVAMENTE: 

1 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – 
Acolhimento Institucional voltado para crianças e adolescentes com deficiência 
 
Descrição da Atividade: 
Acolhimento provisório e de longa permanência para crianças e adolescentes com 
deficiências de ambos os sexos, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente) que se encontravam em situação de risco social e/ou pessoal, cujas 
famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua 
função de cuidado e proteção.  
O serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes deficientes e para 
aqueles que se tornaram adultos dentro da instituição e não têm para onde ir, é 
desenvolvido na seguinte modalidade: atendimento em unidade institucional semelhante 
a uma residência, com cuidadores sociais trabalhando em plantões de 12 horas para 
garantir estabilidade das tarefas de rotina diárias, referência e previsibilidade no contato 
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com as crianças e adolescentes deficientes. Conta com espaço específico para 
acolhimento imediato e emergencial, com profissionais preparados para receber a 
criança/adolescente deficiente, em qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se 
realiza o estudo diagnóstico detalhado de cada situação para os encaminhamentos 
necessários.  
A instituição conta com uma equipe multidisciplinar abrangendo várias áreas como 
psicossocial, educacional e de saúde. Desta forma podemos destacar os seguintes 
serviços e benefícios: 
 

 Acolhimento provisório e de longa permanência voltado para crianças e 
adolescentes com deficiências com garantia da proteção integral; 

 Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, 
violência física e psicológica e ruptura de vínculos; 

 Atendimentos especializados de assistência social, psicologia, psicopedagogia e 
educador físico; 

 Serviço de saúde promovendo internações, consultas, exames especializados e 
atendimentos de enfermagem, odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, farmácia, 
Médica Neurologista, Médica Psiquiatra e Médica Generalista na instituição; 

 Garantia da alimentação saudável e especial com o acompanhamento da 
nutricionista; 

 Restabelecer vínculos familiares e reinserção social; 
 Possibilitar a convivência familiar e comunitária; 
 Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos, e às demais políticas públicas setoriais; 
 Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e 

oportunidades para que indivíduos façam escolhas com autonomia; 
 Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esportes, ocupacionais 

internos e externos, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e 
possibilidades do público; 

 Promover a habilitação e reabilitação física, cognitiva, comportamental e 
emocional, através de atendimentos específicos e especializados frente às 
necessidades do acolhido, desenvolvendo assim, capacidades adaptativas 
para a vida diária, familiar, social e comunitária. 

 Desenvolver condições para a independência e o autocuidado, tanto do 
acolhido quanto de seus familiares e/ou cuidadores, através de orientações 
especificas. 

 Possibilitar o autoconhecimento, o empoderamento e o protagonismo, 
viabilizando assim uma melhor qualidade de vida à pessoa com deficiência, seus 
familiares e/ou cuidadores frente a perspectiva de reinserção familiar. 

 Auxiliar aos familiares e/ou cuidadores da instituição através  de orientações 
técnicas pontuais tais como palestras, não só sobre o diagnóstico e as 
deficiências dos acolhidos, mas também sobre os prognósticos, sobre as 
potencialidades e sobre os cuidados básicos em atividades de vida diária, quanto 
ao uso correto das medicações, estimulações e reabilitações físicas, 
estimulações cognitivas, tratos comportamentais emocionais, na perspectiva de 
diminuir o sofrimento de quem cuida e que tornará a cuidar, e no trabalho voltado 
para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, culminando com a 
reinserção familiar e social.   

 Articulação com as outras políticas públicas, promovendo o encaminhamento do 
acolhido e dos familiares às redes de apoio socioassistenciais e às políticas 
públicas setoriais, na defesa e garantia de direitos, entre elas CRAS, CREAS, 
INSS, CAPS, CEMA, SUSAM, SEDUC, SEMED, etc.  
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 Acolhimentos obrigatoriamente através do Juizado da Infância e Juventude, 
Ministério Público Estadual, a pedido dos Conselhos Tutelares ou Delegacia da 
Criança e do Adolescente - DEPCA; 

 Participação da comunidade na promoção e reinserção social. 
Público Alvo: crianças/adolescentes com deficiências e para aqueles que se tornaram 
adultos dentro da instituição e não têm para onde ir. 
Horário de Funcionamento: ininterrupto (24 horas durante os 365 dias do ano) 
Quantidades de pessoas: 60  
Abrangência Territorial: Todo Estado do Amazonas. 
Interlocução com CRAS e CREAS: Foram estabelecidos fluxos de encaminhamento 
com repasse de informações dos usuários nos mais diversos atendimentos de ambas as 
partes, com resultados muitos promissores. Utilizou-se para isso de diversas estratégias, 
a exemplo de reuniões, capacitações e realização de eventos, compreendendo ainda, 
atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o 
fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e socais, e para o fortalecimento da 
função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as tornam vulneráveis 
e/ou as submetem a situações de risco social e pessoal, para que de forma 
complementar e continuada, atenda-se às demandas dos indivíduos e famílias.  
Formas de Acesso: 

 Por determinação do Poder Judiciário; 
 Por requisição do Conselho Tutelar. Nesse caso, a autoridade competente é 

comunicada em 24 horas, conforme previsto no Artigo 93 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 

Forma de participação dos usuários e/ou as estratégias utilizadas nas etapas de 
elaboração e execução das atividades:  

       Os usuários participam da definição, elaboração e execução das atividades que lhes 
são propostas pela equipe técnica da instituição, de forma direta e/ou indireta, 
respeitando as diversas condições biopsicossocial de cada usuário. Para isso, a equipe 
técnica do Abrigo Moacyr Alves junto a seus usuários, elaboram anualmente, entre os 
meses de janeiro e fevereiro, por meio de reuniões técnicas, grupos de discussões e/ou 
atividades psicopedagógicas, centralizadas e/ou descentralizadas, o Plano de Execução 
das Atividades, em que definem as metas, as etapas e as especificações de cada 
atividade a ser executada junto aos seus usuários. A metodologia aplicada para a 
definição do Plano de Execução das Atividades, segue as recomendações técnicas do 
CONANDA para os serviços de acolhimento institucional voltado para crianças e 
adolescentes, acompanhado pelo Projeto Político Pedagógico – PPP, conforme os 
passos a seguir: acolhida/recepção; escuta; desenvolvimento do convívio familiar, 
grupal e social; estudo social; apoio à família na sua função protetiva; cuidados pessoais; 
orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade; 
orientação sociofamiliar; protocolos; acompanhamento e monitoramento dos 
encaminhamentos realizados; referência e contra referência; elaboração de relatórios 
e/ou prontuários; trabalho interdisciplinar; diagnóstico socioeconômico; Informação, 
comunicação e defesa de direitos; orientação para acesso a documentação pessoal; 
atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; inserção em 
projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; estímulo ao convívio 
familiar, grupal e social; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; 
mobilização para o exercício da cidadania; articulação da rede de serviços 
socioassistenciais; articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e 
de defesa de direitos; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de 
Garantia de Direitos; monitoramento e avaliação do serviço; organização de banco de 
dados e informações sobre o serviço, sobre organizações governamentais e não 
governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos. Portanto, as ações, metas e 
objetivos propostos estão planejados para serem executados de forma continua, 
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planejada e permanente de acordo com a Resolução nº 109 de 2009 do Conselho 
Nacional de Assistência Social-CNAS. As definições destas atividades, permite ainda à 
Instituição elaborar o Plano Individual de Atendimento (PIA), compreendendo ainda a 
família e/ou cuidadores, no qual cada usuário de forma individual e específica, têm suas 
atividades planejadas, executadas, avaliadas e reavaliadas semestralmente, no intuito 
de possibilitar a estes usuários um ambiente saudável, com foco na promoção da sua 
autonomia. 
Avaliação e Monitoramento das Atividades:  

 Grupos operativos de aprendizagem junto aos familiares 
Os grupos operativos de aprendizagem acontecem junto aos familiares dos acolhidos 
com um encontro semanal de 1 (uma) hora de duração e com temática livre de acordo 
com a necessidade do grupo, mais sempre respeitando os seguintes pontos:  

a) Quem sou eu e quem é o outro.  
b) O estigma da deficiência: luto e doença.  
c) Acolhimento, reinserção familiar e comunitária.  
d) Redes de apoio socioassistenciais.  

 Grupos de Reflexão e trocas de experiências junto aos familiares  
Os grupos de reflexão e trocas de experiências acontecerão junto aos familiares dos 
acolhidos com um encontro semanal de 1 (uma) hora de duração, logo após a realização 
do Grupo Operativo, e terá como finalidade, potencializar as discussões apresentadas 
pelas temáticas abordadas e terá a seguinte estrutura: 

a) Roda de conversa.  
b) Dinâmica de grupo.  
c) Interação livre. 

Além da metodologia acima, as atividades seguem rigorosamente os procedimentos e 
recomendações do Projeto Político Pedagógico documento que norteia todas as 
atividades do abrigo conforme recomendação do Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CONANDA, recomendando ainda, manter registros da 
execução dessas atividades, a saber: PIA, Relatórios Técnicos, Fichas de Evolução e 
demais procedimentos estabelecidos pelos diversos setores da instituição. Fazem parte 
ainda da metodologia e avaliação, os relatórios dos setores e as reuniões pontuais de 
avaliação com esses setores. 
Registros fotográficos, filmagens e relatórios técnicos complementam o monitoramento. 
Impacto Social Obtido e/ou Esperado: 

 Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou 
reincidência; 

 Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono; 
 Indivíduos e famílias protegidas; 
 Construção da autonomia; 
 Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades; 
 Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar. 

 
Origem dos recursos financeiros e as respectivas despesas:  
O principal recurso financeiro vem do Estado através da Secretaria Estadual dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência – SEPED, com pagamentos das despesas com pessoal 
(salários, encargos sociais, vale transporte, uniforme, serviços prestados de pessoa 
física e jurídica na área contábil, etc.). O restante das despesas (alimentação-produtos 
perecíveis e não perecíveis, combustível, manutenção predial, medicamentos, 
vestuários, utensílios de cozinha, cama, mesa banho, móveis, material e equipamentos 
diversos inclusive das enfermarias)  são adquiridos através das doações das pessoas 
físicas, jurídicas, multas pecuniárias, apresentação pontual de projetos voltados para a 
área da assistência social junto aos órgãos do poder público estadual e conselhos 
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municipal, e ainda  eventos realizados pela instituição. Abaixo quadro resumo das 
origens: 
QUADRO RESUMO DAS ORIGENS DOS RECURSOS FINANCEIROS E 
RESPECTIVAS DESPESAS 
 

  ORIGEM DAS RECEITAS/VERBAS MATRIZ 

1 SUBVENÇÕES   1.587.843,45  

2 MULTAS PECUNIÁRIAS        22.105,12  

3 DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS      906.300,84  

4 DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS      325.475,29  

5 
PROMOÇÕES E EVENTOS 
PRÓPRIOS 

     639.500,12  

 TOTAL DAS RECEITAS   3.481.224,82  

  TOTAL DAS DESPESAS   3.072.341,91  

OBS.: As doações acontecem tanto de recursos financeiros como de equipamentos, 
produtos e materiais utilizados na rotina da unidade. 
 
2. SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE – 
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 
Famílias 
Descrição da Atividade: 
A atividade oferta atendimento especializado a pessoas com deficiências da 
comunidade, que possuem algum grau de dependência tanto para as atividades da vida 
diária como na prática da vida profissional. 
O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas com deficiências. Conta com equipe específica e 
habilitada do serviço social, psicologia e Fisioterapia, para o atendimento especializado 
à pessoas em situação de dependência de mobilidade que requeiram cuidados 
temporários ou permanentes. 
O serviço de aprendizagem e reabilitação funciona em instalações bem estruturadas, 
com uma sala de fisioterapia ampla, bem equipada, e uma piscina térmica para 
atendimento na hidroterapia e psicomotricidade aquática, voltada para o público alvo do 
abrigo e a população de Manaus de um modo geral. 
A equipe multidisciplinar conta com dois fisioterapeutas, quatro monitores de fisioterapia, 
neurologistas, psiquiatra, médico generalista, cirurgião dentista, fonoaudióloga, 
enfermeiro, assistente social, psicólogo, educador físico, além do apoio administrativo. 
Os pacientes atendidos experimentam em geral um longo período de espera, 
ocasionando perdas significativas no processo de aprendizagem e/ou reabilitação, por 
vezes impossibilitando o ingresso ou retorno às atividades laborais dessas pessoas, que 
poderiam estar economicamente ativos, e reinseridos socialmente, e daí, gerando 
traumas irreversíveis, com sequelas físicas e emocionais, trazendo graves 
consequências à própria pessoa, à sua família e ao Estado. 
Tais serviços tem possibilitado resultados extraordinários, com pacientes recuperando a 
mobilidade quando não mais existia qualquer perspectiva de melhora, pois há anos 
encontravam-se inertes em uma cama ou cadeira de rodas, proporcionando inúmeros 
retornos às atividades laborais, atividades da vida diária, inclusão social e educacional, 
uma crescente melhora na alta estima e consequente melhoria na qualidade de vida. 
Desta forma podemos destacar os seguintes passos e benefícios:  

 
 Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com 

deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias; 
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 Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de 

direitos que contribuem para a intensificação da dependência; 

 Prevenir o acolhimento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o 

direito à convivência familiar e comunitária; 

 Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros 

serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema 

de Garantia de Direitos; 

 Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de 

trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos 

envolvidos e não somente cuidados de manutenção; 

 Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação 
de prestação/ demanda de cuidados permanentes/prolongados; 

 Solicitar avaliação médica específica quando necessário; 
 Realizar atendimentos de estimulação precoce e estimulação essencial; 
 Realizar cinesioterapia motora; 
 Realizar cinesioterapia respiratória; 
 Realizar hidroterapia; 
 Desenvolver AVD’s; 
 Aspirações de vias aéreas superiores; 
 Aspirações de Cânula de Traqueostomia; 
 Prescrever e adequar cadeiras de rodas e carrinhos; 
 Prescrever e adequar órteses; 
 Atualizar prontuários dos acolhidos. 
 Orientar e capacitar os cuidadores; 
 Emitir relatórios das atividades. 

Público alvo: [ x ]Crianças   [ x ] Adolescentes [ x ] Jovens   [ x ] Adultos  
            [ x ] Idosos. Todos possuem algum tipo de deficiência, inclusive de longa     

permanência. 
Horário de Funcionamento: de 2ª a 6ª feira das 8:00 horas às 17:00 horas 
Quantidade de pessoas: 210 pessoas com deficiências/mês. 
Abrangência Territorial: Todo Estado do Amazonas 
Interlocução com CRAS e CREAS: Foram estabelecidos fluxos de encaminhamento 
com repasse de informações dos usuários nos mais diversos atendimentos de ambas as 
partes, com resultados muitos promissores. Utilizou-se para isso de diversas estratégias, 
a exemplo de reuniões, capacitações e realização de eventos, compreendendo ainda, 
atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o 
fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e socais, e para o fortalecimento da 
função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as tornam vulneráveis 
e/ou as submetem a situações de risco social e pessoal, para que de forma 
complementar e continuada, atenda-se às demandas dos indivíduos e famílias.  
Formas de Acesso:  
 Demanda espontânea de membros da família e/ou da comunidade; 
 Busca ativa; 
 Por encaminhamento dos demais serviços socioassistenciais e das demais 

políticas públicas setoriais; 
 Por encaminhamento dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

Forma de participação dos usuários e/ou as estratégias utilizadas nas etapas de 
elaboração e execução das atividades:  
Os usuários participam de reuniões se manifestando a respeito da qualidade das 
atividades ofertadas e apresentando sugestões. A estratégia segue os seguintes passos: 
acolhida, escuta, informação, cadastro social, comunicação na defesa de direitos, 
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articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e articulação da rede de 
serviços socioassistenciais. 
Avaliação e Monitoramento das Atividades:  
A assiduidade e compromisso no tratamento são observados nos usuários com 
registrados na ficha de atendimento. A liberação do usuário é feita mediante o 
diagnóstico final dos profissionais responsáveis. Desta forma podemos destacar os 
seguintes passos para a avaliação e monitoramento: acolhimento, escuta, cadastro 
social, diagnóstico, plano de atendimento e ficha de evolução, contando sempre com a 
participação dos pais ou na ausência destes, dos familiares. Registros fotográficos, 
filmagens e relatórios de acompanhamento complementam o monitoramento. 
Impacto Social Obtido e/ou Esperado: 

 Acessos aos direitos socioassistenciais; 
 Redução e prevenção de situações de isolamento social e de acolhimento 

institucional; 
 Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de 

cuidados a pessoas com dependência; 
 Fortalecimento da convivência familiar e comunitária; 
 Melhoria da qualidade de vida familiar; 
 Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos; 
 Proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento 

de autonomias 
Origem dos recursos financeiros e respectivas despesas:  
Esse serviço é atrelado ao serviço de alta complexidade, no intuito de promover a 
reinserção social dos acolhidos com a comunidade, e, portanto, com as mesmas receitas 
conforme o quadro de receitas e despesas apresentado. 
 
3. SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
A atividade é ofertada em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir 
aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de 
complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de 
risco social. Forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, 
estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências 
individuais e coletivas, na família e no território. Organiza-se de modo a ampliar trocas 
culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer 
vínculos familiares e comunitários, incentivando a socialização. Possui caráter 
preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento 
de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias 
para o enfrentamento da vulnerabilidade social. 
Prevê o desenvolvimento de ações intergeracionais e a heterogeneidade na composição 
dos grupos por sexo, presença de pessoas com deficiência, etnia, raça, entre outros. 
Desta forma podemos destacar os seguintes benefícios: 

 Acolhida;  

 Estudo social;  

 Visita domiciliar;  

 Orientação e encaminhamentos;  

 Grupos de famílias;  

 Acompanhamento familiar;  

 Atividades comunitárias;  

 Campanhas socioeducativas;  

 Informação, comunicação e defesa de direitos;  
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 Facilitar o acesso à documentação pessoal, benefícios e serviços 
socioassistenciais;  

 Mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio;  

 Desenvolvimento do convívio familiar e comunitário;  

 Mobilização para a cidadania;  

 Conhecimento do território;  

 Cadastramento socioeconômico;  

 Elaboração de relatórios e/ou prontuários;  

 Notificação da ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social;  

 Busca ativa, 

 Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de 

situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 

 Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens 

e idosos, em especial, das pessoas com deficiência, assegurando o direito à 

convivência familiar e comunitária; 

 Promover acessos aos serviços intersetoriais, em especial das políticas de 

educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo 

para o usufruto dos usuários aos demais direitos; 

 Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, 

estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários; 

 Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, 

esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; 

 Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas 

de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos 

familiares e comunitários. 

 

Oficinas de Danças: Ballet, dança aeróbica e dança de salão.  
Projeto Oficina de Ballet  
Descrição da Atividade: 
A experiência confirma a dança como agente de grande relevância no processo de 
ensino/aprendizagem, contribuindo com a construção de conhecimentos, 
desenvolvendo interações interpessoais e aglutinando diferentes faixas etárias e 
camadas sociais, nas diferentes culturas e nas artes.  
Então, a dança através do ballet, deve acontecer como meio de inclusão, expressão e 
socialização enquanto como processo educativo, entendendo a necessidade do 
desenvolvimento de potencialidades, talentos latentes e manifestos, visto que a 
diversidade e as diferenças não são apenas obstáculos para o cumprimento dessa ação 
educativa, mas como também, constituir um fator de enriquecimento e formação social, 
tendo como fator  preponderante a convivência e fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, com a participação dos pais em grupos operativos, reforçando a 
necessidade da interação social delas com os acolhidos como um forte impulso na 
promoção da reinserção social.  
Público alvo: [ x ]Crianças   [ x  ] Adolescentes   
Horário de Funcionamento:  

Segunda, quarta e sábado das 8:00 horas às 11:00 horas 
Terça, quinta e sábado das 14:00 horas às 17:00 horas 

Quantidade de pessoas atendidas nos serviços: 170 
Abrangência territorial: Zona centro oeste e áreas circunvizinhas 
Interlocução com CRAS e CREAS: Foram estabelecidos fluxos de encaminhamento 
com repasse de informações dos usuários nos mais diversos atendimentos de ambas as 
partes, com resultados muitos promissores. Utilizou-se para isso de diversas estratégias, 
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a exemplo de reuniões, capacitações e realização de eventos, compreendendo ainda, 
atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o 
fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e socais, e para o fortalecimento da 
função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as tornam vulneráveis 
e/ou as submetem a situações de risco social e pessoal, para que de forma 
complementar e continuada, atenda-se às demandas dos indivíduos e famílias.  
Formas de Acesso: 

 Por procura espontânea; 
 Por busca ativa; 
 Por encaminhamento da rede socioassistencial; 
 Por encaminhamento das demais políticas públicas. 

Forma de participação dos usuários/estratégias utilizadas nas etapas de 
elaboração das atividades: 
Os usuários participam de reuniões se manifestando a respeito da qualidade dos 
atendimentos e apresentando sugestões. A estratégia segue os seguintes passos: 
acolhida, escuta, informação, cadastro social, comunicação e defesa de direitos e 
articulação com os serviços das políticas públicas setoriais. 
Avaliação e monitoramento das atividades: 
O acompanhamento desta oficina é feito se verificando a participação e 
comprometimento das crianças e adolescentes.  São oferecidas aulas posturais sobre 
os benefícios da dança e reuniões de avaliação do serviço. Nesse processo os pais são 
estimulados a dar suas opiniões sobre o serviço e sobre o efeito do mesmo em suas 
vidas.  É realizado avaliação postural através do setor de fisioterapia, com todos os 
participantes do ballet. Todos os passos do serviço são acompanhados por registos 
fotográficos, filmagens, relatório de acompanhamento complementando o 
monitoramento, além da divulgação em jornais, reportagens jornalísticas na televisão 
local, no facebook e na fan page. 
Impacto Social Obtido e/ou Esperado: 

 Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; 
 Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 
 Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 
 Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; 
 Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias. 

Origem dos recursos financeiros e respectivas despesas: 
Esse projeto é atrelado ao serviço de alta complexidade, no intuito de promover a 
reinserção social dos acolhidos com a comunidade, e, portanto, com o mesmo quadro 
das receitas e despesas apresentadas naquele serviço. 
 
Oficina Dança Aeróbica  
Descrição da Atividade: 
Essa modalidade tem como objetivo apresentar para os usuários, como esse tipo de 
dança pode ser extremamente favorável para sua qualidade de vida. É, portanto, uma 
prática relaxante e divertida, tornando seus benefícios como fatores de prevenção da 
saúde física e mental. Conta ainda com a participação de adolescentes e adultos 
deficientes, reforçando a questão da reinserção social dentro de um ambiente 
intergeracional. 
Público Alvo: jovens, adultos e idosos  
Horário de Funcionamento: de segunda a sexta feira das 18:00 horas ás 20:00 horas. 
Quantidade de pessoas atendidas: 250 
Abrangência Territorial: Zona centro oeste e áreas circunvizinhas 
Interlocução com CRAS e CREAS: Foram estabelecidos fluxos de encaminhamento 
com repasse de informações dos usuários nos mais diversos atendimentos de ambas as 
partes, com resultados muitos promissores. Utilizou-se para isso de diversas estratégias, 
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a exemplo de reuniões, capacitações e realização de eventos, compreendendo ainda, 
atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o 
fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e socais, e para o fortalecimento da 
função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as tornam vulneráveis 
e/ou as submetem a situações de risco social e pessoal, para que de forma 
complementar e continuada, atenda-se às demandas dos indivíduos e famílias.  
Formas de Acesso: 

 Por procura espontânea; 
 Por busca ativa; 
 Por encaminhamento da rede socioassistencial; 
 Por encaminhamento das demais políticas públicas. 

Forma de participação dos usuários/estratégias utilizadas nas etapas de 
elaboração das atividades: 
Os usuários participam de reuniões se manifestando a respeito da qualidade dos 
atendimentos e apresentando sugestões. A estratégia segue os seguintes passos: 
acolhida, escuta, informação, cadastro social, comunicação e defesa de  direitos e 
articulação com os serviços de políticas públicas setoriais 
Avaliação e monitoramento das atividades:  
Existe um acompanhamento das ações realizadas verificando a participação e 
comprometimento dos usuários.  São ofertadas palestras sobre os benefícios da dança 
e reuniões de avaliação do serviço através de relatórios técnicos. Nesse processo os 
usuários são estimulados a darem suas opiniões sobre o serviço e sobre o efeito do 
mesmo em suas vidas.  Todos os passos do serviço são acompanhados por registros 
fotográficos, filmagens e relatórios de acompanhamento complementando o 
monitoramento. 
Impacto Social Obtido e/ou Esperado: 

 Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; 
 Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 
 Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 
 Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; 
 Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias 

Origem dos recursos financeiros e respectivas despesas: 
Esse projeto é atrelado ao serviço de alta complexidade, no intuito de promover a 
reinserção social dos acolhidos com a comunidade, e, portanto, com o mesmo quadro 
das receitas e despesas apresentadas naquele serviço. 
 
Oficina Dança de Salão 
Descrição da Atividade: 
Por meio da dança o ser humano pode expressar uma fala muitas vezes reprimida em 
seu subconsciente e assim liberar um pouco, e gradativamente suas emoções, sentindo 
assim um alivio no seu stress emocional e ou físico. Além de esporte é também cultural. 
Em contato com os diversos ritmos conhecerá também seu conteúdo histórico e 
geográfico. A promoção da inclusão social com a participação da pessoa com deficiência 
acolhida da instituição ou não, está sempre em evidência. 
Público Alvo: jovens, adultos e idosos 
Horário de Funcionamento: de sexta e sábado das 19:00 horas às 22:00 horas 
Quantidade de pessoas atendidas: 100  
Abrangência Territorial: Zona centro oeste e áreas circunvizinhas 
Interlocução com CRAS e CREAS: Foram estabelecidos fluxos de encaminhamento 
com repasse de informações dos usuários nos mais diversos atendimentos de ambas as 
partes, com resultados muitos promissores. Utilizou-se para isso de diversas estratégias, 
a exemplo de reuniões, capacitações e realização de eventos, compreendendo ainda, 
atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o 
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fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e socais, e para o fortalecimento da 
função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as tornam vulneráveis 
e/ou as submetem a situações de risco social e pessoal, para que de forma 
complementar e continuada, atenda-se às demandas dos indivíduos e famílias.  
Formas de Acesso: 

 Por procura espontânea; 
 Por busca ativa; 
 Por encaminhamento da rede socioassistencial; 
 Por encaminhamento das demais políticas públicas 

Forma de participação dos usuários/estratégias utilizadas nas etapas de 
elaboração das atividades: 
Os usuários participam de reuniões se manifestando a respeito da qualidade dos 
atendimentos e apresentando sugestões. A estratégia segue os seguintes passos: 
acolhida, escuta, informação, cadastro social, comunicação e defesa de direitos e 
articulação com os serviços de políticas públicas setoriais. 
Avaliação e monitoramento das atividades 
Assiduidade, compromisso, participação, disciplina e apresentação em eventos que 
permitem uma avaliação da evolução da atividade, reuniões de acompanhamento, com 
a opinião dos usuários sobre e como as atividades podem melhorar. Registros 
fotográficos, filmagens e relatório de acompanhamento complementam o 
monitoramento. 
Impacto Social Obtido e/ou Esperado: 

 Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; 
 Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 
 Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 
 Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; 
 Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias 

Origem dos recursos financeiros e respectivas despesas: 
Esse projeto é atrelado ao serviço de alta complexidade, no intuito de promover a 
reinserção social dos acolhidos com a comunidade, e, portanto, com o mesmo quadro 
das receitas e despesas apresentadas naquele serviço. 
 
Oficinas de Artes Marciais: Jiu Jitsu e Capoeira 
Oficina de Jiu-jitsu  
Descrição da Atividade: 
A oficina utiliza o jiu-jitsu para potencializar as habilidades mentais, sociais e motoras 
dos usuários, levando-os ao conhecimento e a prática de um esporte que poderá 
melhorar os relacionamentos dos mesmos com seus familiares e com toda a sociedade. 
A população de baixa renda constantemente se recente da falta de oferta desse de tipo 
de esporte, muito procurado por crianças, adolescentes e jovens, promovendo o 
afastamento do ócio, das ruas e de práticas ilegais. É importante citar a forte promoção 
da inclusão social, incluindo-se a participação da pessoa com deficiência acolhida da 
instituição ou não, na atividade.  
Público Alvo: crianças, jovens, adultos e idosos 
Horário de Funcionamento: de segunda à sexta feira das 18:00 horas ás 20:00 horas. 
Quantidade de pessoas atendidas: 200 
Abrangência Territorial: Zona centro oeste e áreas circunvizinhas 
Interlocução com CRAS e CREAS: Foram estabelecidos fluxos de encaminhamento 
com repasse de informações dos usuários nos mais diversos atendimentos de ambas as 
partes, com resultados muitos promissores. Utilizou-se para isso de diversas estratégias, 
a exemplo de reuniões, capacitações e realização de eventos, compreendendo ainda, 
atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o 
fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e socais, e para o fortalecimento da 
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função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as tornam vulneráveis 
e/ou as submetem a situações de risco social e pessoal, para que de forma 
complementar e continuada, atenda-se às demandas dos indivíduos e famílias.  
Formas de Acesso: 

 Por procura espontânea; 
 Por busca ativa; 
 Por encaminhamento da rede socioassistencial; 
 Por encaminhamento das demais políticas públicas 

Forma de participação dos usuários/estratégias utilizadas nas etapas de 
elaboração das atividades: 
Os usuários participam de reuniões se manifestando a respeito da qualidade da atividade 
ofertada e apresentando sugestões. A estratégia segue os seguintes passos: acolhida, 
escuta, informação, cadastro social, comunicação e defesa de direitos e articulação com 
os serviços de políticas públicas setoriais. 
Avaliação e monitoramento das atividades: 
Assiduidade, compromisso, participação, disciplina e apresentação em eventos são 
pontos observados para o monitoramento, com reuniões frequentes da equipe técnica. 
São feitos registros fotográficos e filmagens e relatórios técnicos, complementando o 
monitoramento. 
 Impacto Social Obtido e/ou Esperado: 

 Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; 
 Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 
 Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 
 Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; 
 Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias 

 
 
Origem dos recursos financeiros e respectivas despesas: 
Esse projeto é atrelado ao serviço de alta complexidade, no intuito de promover a 
reinserção social dos acolhidos com a comunidade, e, portanto, com o mesmo quadro 
das receitas e despesas apresentadas naquele serviço. 
 
Oficina de Capoeira 
Descrição da Atividade: 
A capoeira é uma representação cultural que mistura esporte, luta, dança, cultura 
popular, música e brincadeira. Caracteriza-se por movimentos ágeis e complexos, onde 
são utilizados os pés, as mãos e elementos ginástico-acrobáticos. Diferencia-se das 
outras lutas por ser acompanhada de música, trabalhando a coordenação motora, 
aprimorando a flexibilidade, equilíbrio e destreza, alivia as tensões do dia a dia, 
proporciona criatividade e liberdade de movimentos. 
Na comunidade existem crianças, adolescentes e jovens que precisam desenvolver 
atividades que os auxiliem no seu desenvolvimento físico e psicológico, quando não 
estão exercendo suas atividades escolares. Fora do seu convívio familiar, mas em 
atividades sociais, evita viverem na rua, aumentando as chances de desvirtuar sua 
moralidade, desenvolvendo habilidades pouco recomendáveis, muitas vezes com 
consequências desastrosas. 
Assim, a capoeira, foi pensada como um dos instrumentos de socialização, que pudesse 
facilitar e permitir a inclusão social daqueles que foram afastados provisoriamente do 
convívio familiar e da comunidade. 
Público Alvo: jovens, adultos e idosos 
Horário de Funcionamento: de segunda a sexta feira das 18:00 horas às 20:00 horas. 
Quantidade de pessoas atendidas: 100 
Abrangência Territorial: Zona centro oeste e áreas circunvizinhas 
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Interlocução com CRAS e CREAS: Foram estabelecidos fluxos de encaminhamento 
com repasse de informações dos usuários nos mais diversos atendimentos de ambas as 
partes, com resultados muitos promissores. Utilizou-se para isso de diversas estratégias, 
a exemplo de reuniões, capacitações e realização de eventos, compreendendo ainda, 
atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o 
fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e socais, e para o fortalecimento da 
função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as tornam vulneráveis 
e/ou as submetem a situações de risco social e pessoal, para que de forma 
complementar e continuada, atenda-se às demandas dos indivíduos e famílias.  
Formas de Acesso: 

 Por procura espontânea; 
 Por busca ativa; 
 Por encaminhamento da rede socioassistencial; 
 Por encaminhamento das demais políticas públicas. 

Forma de participação dos usuários/estratégias utilizadas nas etapas de 
elaboração das atividades: 
Os usuários participam de reuniões se manifestando a respeito da qualidade da atividade 
ofertada e apresentando sugestões. A estratégia segue os seguintes passos: acolhida, 
escuta, informação, cadastro social, comunicação e defesa de direitos e articulação com 
os serviços de políticas públicas setoriais. 
 
Avaliação e monitoramento das atividades:  
Assiduidade e desenvolvimento da técnica como interesse principal de sua participação 
são observados nos participantes. São feitos registros fotográficos, filmagens e relatórios 
de acompanhamento complementando o monitoramento. 
 Impacto Social Obtido e/ou Esperado: 

 Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; 
 Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 
 Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 
 Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; 
 Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias 

Origem dos recursos financeiros e respectivas despesas: 
Esse projeto é atrelado ao serviço de alta complexidade, no intuito de promover a 
reinserção social dos acolhidos com a comunidade, e, portanto, com o mesmo quadro 
das receitas e despesas apresentadas naquele serviço. 
 
OBSERVAÇÕES: 
1) Em todas as oficinas existe a obrigatoriedade da participação de pessoas com 
deficiências, principalmente crianças/adolescentes. 
2) Para o público de pais ou responsáveis é ofertada como demanda livre e espontânea 
com foco no trabalho de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, os 
seguintes serviços, todos ministrados por psicólogos e ou assistentes sociais estagiários 
e voluntários: 

 Grupo de terapia comunitária; 
 Grupo operativo; 
 Grupo de meditação; 
 Palestras com temas terapêuticos. 

 
12. DIAGNÓSTICO SOCIAL  

O diagnóstico social desenvolvido no âmbito do Abrigo Moacyr Alves, identificou 
que os acolhidos apresentam deficiência física e/ou mental, característica que, conforme 
as observações vêm dificultando o desligamento. Tais abrigados não apresentam 
condições para a condução de sua vida de forma autônoma, dependendo de amparo de 
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estruturas de abrigo ou da família. As possibilidades de retorno à família são remotas, visto 
encontrarem-se institucionalizados há longos períodos de tempo. Esse aspecto associado 
ao afastamento promovido pelo próprio acolhimento, bem como ao fato de um número 
elevado passar por violações de direitos e outros ser proveniente do interior do Estado, 
termina por cristalizar a institucionalização dessas pessoas. O próprio abrigo percebe como 
um determinismo a impossibilidade de desligamento, referindo que os acolhidos em geral 
lá permanecem até o óbito. 

Nos serviços oferecidos pela instituição, tanto o de serviço de proteção especial de 
média complexidade como o de proteção básica, verificou-se uma procura espontânea 
muito grande estendendo-se fora do entorno institucional, fato esse observado e registrado 
nos cadastros sociais de cada usuário que procura o Serviço social para efetivar seu 
cadastro emergindo de vários bairros adjacentes e distantes. 

a) Zona de abrangência 
 

 
                                                                    Tabela e Gráfico 1 – Zona de Abrangência 

b) Faixa Etária 
 

      
Tabela e Gráfico 2 – Faixa Etária 

 
c) Gênero 

   
Tabela e Gráfico 3 – Gênero 

 
 

d) Categoria de Deficiência 

64,00
18,37

17,66

ZONA DE ABRANGENCIA 

centro-oeste

Norte

Oeste

16,73

10,27

6,9756,53

9,50

FAIXA ETÁRIA 

0 - 11

dez/17

18 - 24

25 - 59

76,17

23,83

GÊNERO

Feminino

masculino

Zona  Nº de usuários % 

Centro-Oeste       761 64,00 

Norte 219 18,37 

Oeste  210 17,66 

TOTAL 1190 100% 

Faixa Etária Nº de 
usuários  

% 

  0 - 11 199 16,73 

12 – 17 122 10,27 

18 - 24 83 6,97 

25 -59 673 56,53 

60 ou mais 113 9,50 

Total  1190 100% 

Gênero Usuários % 

  Feminino 906 76,17% 

 Masculino 284 23,83% 

Total 1190 100% 

Tipos de 
deficiências 

Usuário
s  

% 

  Deficiência Física  232 78,89 

Deficiência 
Intelectual 

22 12,22 

Autismo 06 2,80 

Condutas Típicas 10 6,09 
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 Tabela e Gráfico 4 – Tipo de Deficiência 
 

e) Escolaridade 

 
 

 
Tabela e Gráfico 5 – Escolaridade 

 
 

f) Inserção em programas sociais ou de transferência de renda 
 

 
Tabela e Gráfico 7 – Transferência de Renda 

 
g) Inserção no mercado de trabalho 

 
Tabela e Gráfico 8 – Inserção no Mercado de Trabalho 

 
h)  Condições de Moradia 

          

78,89

12,22
2,8

6,09 DEFICIÊNCIAS

Fisicas

Intelectual

autismo

6,08

23,96

15,21
15,33

20,66

12,8

4,19

1,34

100%
ESCOLARIDADE

Não Alfabe.

E.F.I.

E.F.C.

E.M.I.

37,27

26,2

6,45

30,08

BENEFÍCIOS

BPC

PBF

OUTROS

66,03

33,97

MERCADO DE TRABALHO

Não inseridos

Inseridos

40,12

41,47

18,41
Condiçoes de Morada

Propria

Alugada

Cedida

Total 270 100 

Escolaridade Usuários % 

Não alfabetizado 73 6,08 

 E. F. I.  286 23,96 

E. F. C. 181 15,21 

E. M.I. 183 15,33 

E. M. C. 247 20,66 

E. S. I.  153 12,80 

E. S. C. 50 4,19 

P. G. 17 1,34 

TOTAL  1190 100% 

Benefícios Usuários  % 

BPC 257 37,27 

BBF 180 26,20 

OUTROS 44 6,45 

NENHUM 709 30,08 

 TOTAL 1190 100 

Inserção no 
mercado de 
trabalho 

Usuários  % 

Não inseridos  789 66,03 

Inseridos  401 33,97 

Total  1190 100 

Condições 
de moradia  

Usuários  % 

Própria 478 40,12 

Alugada  493 41,47 

Cedida  219 18,41 

Total 1190 100% 
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 Tabela e Gráfico 9 – Condições de Moradia 

 
j) Tipo de Construção 

 
Tabela e Gráfico 10 – Tipo de 

Construção 
 

k) Fornecimento de Energia Elétrica 

 
 Tabela e Gráfico 11 – Fornecimento de Energia Elétrica 

 
 

l) Iluminação Pública 

 
 

Tabela e Gráfico 12 – Iluminação Pública 
 

m) Saneamento Básico 
I) Abastecimento de Água 

 
 Tabela e Gráfico 13 – Abastecimento de Água 

 
II) Destino dos Efluentes 

75

9,3

15,7

CONSTRUÇÃO 

Alvenaria

Madeira

Mista

84,92

15,08

ENERGIA ELÈTRICA

oficial

Clandestina

87,58

12,42

Iluminação Publica 

Sim

Não

4,69

95,31

Abastecimento de Agua 

Poço

Rede Pública

Tipo de 
construção 

N° de 
usuários 

% de 
usuários  

Alvenaria  892 75 

Madeira  111 9,30 

Mista 187 15,70 

Total 1190 100% 

Fornecimento 
de Energia 
Elétrica  

N° 
de 
usuários 

% de 
usuários  

Oficial  1057 84,92 

Clandestina  133 15,08 

Total 1190 100% 

Iluminação 
publica  

N° de 
usuários 

% de 
usuários  

Sim  1042 87,58 

Não  148 12,42 

Total 1190 100% 

Agua  N° de 
usuários 

% de 
usuários  

Poço 56 4,69 

Rede publica 1134 95,31 

Total 1190 100% 
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 Tabela e Gráfico 14 – Coleta de Efluentes 
 

III) Coleta de Lixo 

 
 Tabela e Gráfico 15 – Coleta de Lixo 

  
n) Pavimentação Asfáltica 

 
Tabela e Gráfico 16 – Logradouro com Pavimentação Asfáltica 

 
 
13. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL  

ZONA BAIRRO 

CENTRO OESTE Alvorada – Campos Elíseos, Redenção, Nova Esperança, 
Bairro da Paz 

NORTE Santa Etelvina, Novo Israel, Viver Melhor, Comunidade 
São Pedro 

OESTE Compensa 

 
 
14. DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE COMO A ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL FOMENTARÁ, INCENTIVARÁ E QUALIFICARÁ A 
PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS E/OU ESTRATÉGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS 
EM TODAS AS ETAPAS DO SEU PLANO: ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. 
 

NA MODALIDADE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE: 
Ações:  

44,74

55,26

0

Destino dos Efluentes 

Fossa

Rede

93,79

6,21

Coleta de Lixo 

Sim

Não

95,06

4,94

ASFALTO

Sim

Não

Destino dos  
Efluentes 

N° de 
usuários 

% de 
usuários  

Fossa 532 44,74 

Rede Pública 658 55,26 

Rio Igarapé 00 00 

otal 1190 100% 

Coleta de 
Lixo 

N° de 
usuários 

% de 
usuários  

Sim 1116 93,79 

Não  74 6,21 

Total 1190 100% 

Asfalto N° de 
usuários 

% de 
usuários  

Sim 1131 95,06 

Não  59 4,94 

Total 1190 100% 
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 Promover a habilitação e reabilitação física, cognitiva, comportamental e 
emocional, através de atendimentos específicos e especializados frente à 
necessidade específica do acolhido, desenvolvendo assim, capacidades 
adaptativas para a vida diária, familiar, social e comunitária; 

 Desenvolver condições para a independência e o autocuidado, tanto do 
acolhido quanto de seus familiares e/ou cuidadores, através de orientações 
especificas com vista à elevação da cidadania; 

 Possibilitar o autoconhecimento, o empoderamento e o protagonismo, 
viabilizando assim uma melhor qualidade de vida à pessoa com deficiência e 
seus familiares. 

Meios de verificação:  

 PIA – Plano Individual de Atendimento; 

 Relatórios Técnicos; 

 Fichas de evolução; 

 Registros multimídias. 
Resultados esperados: 

 100% dos usuários atendidos pela equipe técnica; 

 85% dos familiares orientados pela equipe técnica quanto aos cuidados com a 
pessoa com deficiência; 

 100% dos usuários reavaliados a cada 6 meses pela equipe técnica; 

 100% dos acolhidos, seus familiares e/ou cuidadores assistidos pelas políticas 
públicas setoriais; 

 100% dos acolhidos e seus familiares com elevação da auto estima, da 
autonomia e inseridos na sociedade. 

NA MODALIDADE DE PROTEÇAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE: 
Ações: 

O Programa Apoio a Comunidade pretende contribuir, de forma significativa, 
para a melhoria das condições de vida das crianças, adolescentes e adultos 
com deficiências de famílias da comunidade e bairros circunvizinhos da zona 
centro oeste, propiciando oportunidades para serem beneficiadas com os 
atendimentos específicos multidisciplinares. 

Resultados: 

 Melhoria da qualidade de vida dos assistidos através de prevenção de saúde 
biopsicossocial; 

 Reconhecimento dos benefícios sociais através do atendimento a usuários e 
famílias da comunidade e organizações da sociedade civil; 

 Aumento da auto estima. 
Meios de verificação: 

 Relatórios das atividades emitidos pelos respectivos profissionais para 
verificação das melhorias obtidas; 

 Relatório das visitas às famílias, para verificação das melhorias obtidas; 

 Reuniões em grupo ou individualizadas conforme requer a necessidade. 
 

NA MODALIDADE SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA: SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 
Ações: 

As atividades ofertadas a comunidade foram desenvolvidas para contribuir, de 
forma significativa, para a melhoria das condições de vida das crianças, 
adolescentes e adultos da comunidade e bairros circunvizinhos da zona centro 
oeste, propiciando oportunidades para serem beneficiadas com atendimentos 
de uma equipe psicossocial que ira garantir uma ambiência acolhedora para 
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vivenciarem experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários. 

Resultados:  

 Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; 

 Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 

 Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; - Ampliação do 
acesso aos direitos socioassistenciais; 

 Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias. 
Meios de Verificação: 

 Relatório de avaliação; 

 Reunião de avaliação com os participantes; 

 Registros multimídias; 

 Pesquisa com registro de depoimentos da comunidade sobre os serviços 
oferecidos; 

 Promoção de ações de entretenimento e passeios; 

 Participação da comunidade nos eventos; 

 Parceria com líder comunitário; 

 Divulgação em mídias e redes sociais. 

 Campanhas de ação social. 

 
15. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (informar se a Entidade interrompe suas 
atividades em algum mês do ano). 

 
16. GRATUIDADE DAS OFERTAS 
As atividades serão totalmente gratuitas aos usuários? 
[ X ] Sim 
[    ] Não 
 

17. DECLARAÇÃO 
 

Na qualidade de representante legal da instituição, declaro sob as penas da lei, que 
as informações prestadas neste documento são expressão da verdade e possuem 
Fé Pública. 

 
 

Manaus – AM  30 de março de 2020 
 
 
 
 
 

_________________________   _____________________________ 
        DIRETORA DA FILIAL                  ASSISTENTE SOCIAL 
 

 

Atividades jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

 X X X X X X X X X X X x 

INITERRUPTO 


