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11. Dados sobre Entidade
a

Identificação da entidade
Nome: Associação EL Shaddai
CNPJ: O0.622.982/0001 -53

Endereço: Rua Waldemar Vizotto, 138 - Jardim S Elisa CEP: 18.607-502
Município: Botucatu

Telefones:14-3815-8320
E-mail: associacaoelshaddai(ã>amail.com
a

Identificação do responsável legal

Nome: EBERTON NUNES DE CAMARGO
RG: 45.220. 109-3

CPF: 296.976.048-78
Formação: Administração de Empresas
Endereço: Dr. Ray Centra.1171, Jardim Cambuí CEP.18.608-657
Município: Botucatu

Telefones: (014) 3440-1652/ 99641 7931
E-mail: eberton. n.camargo(@gmail.com
b
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RECEITAFEDERAL DO
BRASIL

Número

Validade

Natureza

1313/13 AV.11/63
Número63 LivroA

Indeterminada

Estatuto

Reg/Mic.1900AV 16/63

Agosto/2023

Ata

00.622.982/0001-53

Indeterminada

Inscrição

Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS

02
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Associação
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Adolescente - CMDCA
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Educação - COMED

SecretariaEstadualdo
DesenvolvimentoSocialSEDS
Utilidade Pública Municipal
c. Diretoria:

Edu005

31/03/2021

Inscrição

7330/2010

Indeterminada

Inscrição

3.603/96

lndeterminada

Decreto

i. Período de mandato: agosto de 2019 a agosto de 2023
Nome
Etlerton Nomes de Caillargo

DiretorPresidente

Vice-Presidente

Mav.,-l Darroz

RG

Telef'one e

Endereço

Ca i'go

e-mail
4).ZZU.IUy-j/bbr

(14) 99641-/'JJ l

Avenida Dr. Ray Centra, 1171. Jardiill
Camtauí.CEP 18.608-657, Botucatu, SP

zyo.y/o.uqõ

/ó

eberton.n.camargo@lgnlai

lcom

Rua Regida Aparecida Baptista lÇosa,26),

(

14)

yy0

/

/-

/)

/Õ

+)./qq.õu/-o/àür

J00.Zy/.IÕ0-/7

Ffninho.tnd@gmail. coito

Residencial Jatobá, CEP 18.605-4 12,

Botucatu. SP
Ejcio Nunes de Camarão

DiretorFinanceiro

FernEuldo Eduardo da Silvo
Fumos

(14) vvõlz-õ)ul

Rua Antoilio Bernarda,659, Vila
Guimarães. CEP 18.606-680,Botucatu, SP

:lcio@vecol.com.br

{ua ManDeI José Ailtonlo Lopes (inllcnes,
83. Chácara dos Pinheiros, CEP 18.609-

L141 yyOIJ-JZUI
6er.fuines@hootmail

390.Botucatu.SP
l Rua Leopoldina Pinheiro Cintra, 1242,
Jardim Santa Monica, CEP 18.605-542

Claudinei Horacio

Botucatu. SP

d. Conselho fiscal:
iii. Período de mandato: agosto de 2019 a agosto de 2023
Nome
Wcldei Feliçiano de Oliveira

li4) vyoql-+J/o

Rua Dr. Paulo Emilm D'alessan(lro, 4bb,
Residencial Cedro, CEP 18.605-810,

Lui. . ,ntonio de Jesus Sentarem

Conselheiro

l<b

lelelone e e-mail

Endereço

Cargo
Conselheiro

lourdesrosa(@livc.com

BotLlcatLI.SP
Rua Benedito Rodrtgo Silvo, 19U,Collat) l,

li4) vv/õl-vloo

CEP. 18.605-1 60. Botucatu, SP

[uiz.btu70(8]lotmai].c

Rua Quintino Bocaiuva, 1257, Vila
Padovan.CEP 18602-040,Botucatu,SP

li4) v8bib-4vu4

0111

Alicia Antonio da Salva

zq.Jyo.jqo/bür

lç128Jlui?funtail.com

e. Coordenação Técnica responsável pelo convênio
Nome: Kátia M. Camalionte de Castro

RG: 27875373-5

CPF: 260.632.838-89

Formação: Assistente Social
Endereço: Rua Vicente Bertocchi. 1015

Município: Botucatu
Sede

Jardim Ypyranga - CEP: 18.601-020

Telefones: 14-3882-3386/99778-6264
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Associação

Sna c:ldâ i
E-mail: aes.casabenammi©!gmail.com
Registro no respectivo conselho: CRESS 29.871

Justificativa: A Associação EI Shaddai constituída em 17 de maio de 1995.
presta serviços atualmente através de parcerias com a Secretaria Municipal de
Educação com creche e educação infantil desde 2009. Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) desde 2011 e Secretaria
Municipal de Assistência Social desde 2013 com Acolhimento Institucional
(conformeartigo 90. item IV da Lei 8069. ECA. com redaçãodada pela Lei
12.010 de 2009). oferecendo cuidados e espaço de proteção provisório e
excepcional, destinado a crianças e adolescentes privados da convivência

f.

familiare que se encontramem situaçãode risco pessoalou socialou que
tiveram seus direitos violados. O acolhimento para crianças e adolescentes
integram os Serviços de Alta Complexidade do Sistema ünico de Assistência
Social. sejam eles executados de forma direta ou indireta e pautam-se nas
diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, Plano Nacional de
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à
Convivência Familiar e Comunitária, Política Nacional de Assistência Social e
Prometode Diretrizes das Nações Unidas sobre Emprego e Condições
Adequadas de Cuidados Alternativos com Crianças. O encaminhamento para
serviço de acolhimento passou a ser concebido como medida protetiva, de
caráter excepcional e provisório (Art. 92. Art.IOI, ECA). voltado ao superior
interesse da criança e do adolescente e aplicada nas situações previstas no
Art. 98 do ECA. O atendimento será prestado a crianças e adolescentes de
ambos os sexos de zero ( 0 ) a dezoito (18) anos de idade. em situação de
risco pessoal e social. encaminhados pelo Conselho Tutelar, de forma

''3

provisória no "Espaço Acolhedor" com uma capacidade máxima de
atendimento de até dez (lO) crianças ou adolescentes encaminhados pelo
Conselho Tutelar e de forma institucionalizadano "Projeto Casa Ben AmmiTransitória". desde que. esgotados todas as possibilidades de colocação na
família (irmãos. avós. tios, primos. padrinhos) e com determinação judicial, com
número máximo de vinte ( 20 ) crianças ou adolescentes. conforme orientação
técnica do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e AdolescenteCONANDA e Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS.

111.Caracterizaçãosocioeconómica da região e do serviço a ser qualificado:
a. Localização: Municípiode Botucatu
i. Localização da sede: Rua Waldemar Vizotto. 138 - Jardim Santa Elisa
ii. Localização dos projetos: Jardim Santa Elisa - Botucatu - SP
b

Caracterização das vulnerabilidades do território
i. Abrangência populacional do projeto: crianças e adolescentes de
ambos os sexos de zero( 0) a dezoito(18) anos de idade
ii. Área de atendimento (bairros/região): bairros pertencentes ao
município de Botucatu.

iii. Situação social das regiões: vulnerabilidade e risco pessoal e soda
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IV. Detalhamento do plano
1. Assinale com X a tipologia do serviço s ser oferecido:
X

l Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento
Institucional

1.1 Descrição do serviço a ser oferecido:
Nome do Serviço

Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Serviço de Acolhimento Institucional

Título/ Nome da açãõíT "'Casa Ben Ammi-Transitória" e "Espaço Acolhedor

projeto

')

Público-alvo

Crianças e adolescentes de ambos os sexos de zero(0)

a dezoito (18)anosde idade
Meta para atendidos

Respectivamente. 20 e 10 crianças/adolescentes

Objetivos

Objetivo Geral
Acolher e garantir proteção integral
Contribuir para a prevenção do agravamento

de

situações de negligência, violência e ruptura de
vínculosl
Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais
Possibilitar a convivência comunitária
Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais
políticas públicas setoriaisl

Favorecer
o surgimento
e o desenvolvimento
de
aptidões, capacidades

e oportunidades

para que os

indivíduos façam escolhas com autonomias
- Promover o acesso a programações culturais. de

lazer. de esporte e ocupacionais internas e externas.
relacionando-as a interesses. vivências, desejos e
possibilidades do público
-

Prestar

serviço

provisório

e/ou

institucional

de

acolhimento em caráter emergencial e excepcional de
crianças e adolescentes pertencentes ao município de
Botucatu. de acordo com as políticas públicas de
promoção e defesa de direitos (Artigos 3' a 5' do ECA)l
Promover as medidas e protocolos emergenciais
conforme Portaria MC n' 337, de 24 de Dqrco de 2020
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que dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da
emergência

de

saúde

pública

de

importância

internacional decorrente do novo Coronavírus, Covid19. no âmbito do Sistema Único de Assistência Sociall
- Garantir

o atendimento

integral

às

crianças

e

adolescentes de forma segura evitando o contágio com
o Covid-19 (Coronavirus)

Objetivo específico

Preservar vínculos com a família de origem. salvo
determinação judicial em contrários

Desenvolver com os adolescentes. condições para a
independência e o auto-cuidado
Identificar

a

solução

mais

adequada

naquele

momento. buscando promover de todas as formas
viáveis o retorno imediato ao convívio com a família de
origem(nuclear ou extensa) ou pessoas da comunidade
que Ihe sejam significativas (Espaço Acolhedor)l

Encaminhar para o Serviço de Acolhimento. no caso
de impossibilidade de reintegração familiar. funcionando
como uma "porta de entrada"(Espaço Acolhedor)l

Garantir que os profissionais tenham acesso aos
materiais de higiene e Equipamentos
Individual- Epal

de Proteção

- Adotar protocolo (s) e plano (s) de ação (s) em caso
de retomada gradativa dos atendimentos presenciais.
considerando

o cenário

epidemiológico

local e as

recomendações sanitáriasl

Adaptar,com apoio do órgão gestor, o espaço físico
das unidades às recomendações sanitárias e adotar
procedimentos de higiene pessoal. limpeza sistemática
do ambientee de segurançano trabalho;
Realizar gestão do fluxo de visitantes na unidade de
acolhimento com uso de protocolo(s) específico(s)
Metodologia/

Ações

serem desenvolvidas

a

l.Periodicidade: De segunda a domingo em horário
ininterrupto. 24 horas/dia. O acolhimento da criança ou
adolescente em risco social e pessoal pertencente ao
município de Botucatu

ou em trânsito

neste, será

efetuadopelo Conselho Tutelar após decisão de seu
colegiado. primeiramente
no "Espaço Acolhedor'
através de preenchimento da respectiva "Guia de

Acolhimento" no prazo de 24 horas. e destina-se a
situações emergenciais que necessitam de estudos e
IS!!!n!:çpJU- Fine (Oxx14) 3815-8320
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afastamento da mesma de seu convívio familiar. ainda
que de maneira excepcional, de forma contenciosa
conformeArtigo 101. $ Vll e $ Único do ECA. será
encaminhada

para a "Casa Ben Ammi-Transitória

Quandodo recebimento
da criançae/ou do
adolescente.
em atendimento
ao art. 93 da Lei n'
8.069/90. a autoridade judiciária será comunicada do

fato para que possa dar legalidadeà medida,além de
realizar as medidas de prevenção ao Covid 19. como
sendo a medição de temperatura. uso de álcool em gel.
banho e troca por roupas limpas e desinfectadas
2.Métodos/formas de informação às famílias sobre as

atividades: as atividades continuam normais no serviço.
porém com os

respectivos

cuidados

e prevenção

conforme protocolos de saúde. sendo comunicado aos
familiares sobre as restrições de visitas e contatos
3.Ferramentas digitais utilizadas: devido aos cuidados
quanto ao isolamento social e restrições em termos de
contato social. a tem sido utilizadosas vídeo chamadas
com a rede socioassistencial. vídeo audiências em
plataforma digital com o poder judiciário. telefone e
whatsapp com os familiares dos acolhidos, e em caso
urgente e estritamente necessário. visita domiciliar
previamente agendada.
4.Recursos

materiais: para a realização do serviço,

possui 03 'rVs de 42", 12 computadores. 20 camas com
colchões. 06 treliches com colchões. 06 mesas de
refeitório. 06 bancos. 08 mesas de estudo infantil. 08
cadeiras infantil, 10 cadeiras adulto. brinquedos

variados. 05 mesas de escritório. 05 cadeiras de
escritório, 01 fogão industrial. 01 forno industrial. 01
fogão

doméstico,

03 freezers.

02 geladeiras,

02

microondas. 02 lavadoras. 02 secadoras. 01 veículo
Fiat Moby 2020 preto, 01 veículo Renault Kwid 2020
pérola, 01 veículo Volkswagem Go1 1.0 branco com
cessão de uso. 01 micro-õnibus Mercedes com cessão
de uso. termómetro tipo "infravermelho". vasilhames de
álcool gel nas entradas. acessos e ambientes de
convivência. material descartável para higiene nasal.

higiene das mãos. lixeiras com acionamento por pedal
para o descarte e demais insumos de higiene e
limpeza

5.EPI e protocolos de saúde pública: Conforme

orientações
do Ministérioda Saúdee das Portariasn'
tu - SP - üu})çlaw!!çlsJuldiiB!:s
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337, de 2020 e n' 54 de 2020, tanto os funcionários

quantoos acolhidostem acessoaos EPI's a saber
máscaras de proteção, luvas e aventais descartáveisl

Quanto aos protocolos de cuidado e prevenção ao
Covid 19. foram adotados

Monitorar diariamente os acolhidos quanto à febre.
sintomas respiratórios e outros sinais e sintomas da
COVID-19, através do uso de termómetros,
preferencialmente, do tipo "infravermelho". que mede a
temperatura à distância. ou. no caso de termómetros
tradicionais. que sejam de uso exclusivo de cada
usuário, e neste caso. realizar sua higienização
imediatamente após cada uso. utilizando-se preparação
alcoólica a 70%
- Avaliar os sintomas da COVID-19 no momento da

admissão ou retorno ao estabelecimento e implementar
as práticas de prevenção de infecções apropriadas para
os acolhidos que chegarem sintomáticosl
Orientar e estimular os acolhidos a realizar a higiene
das mãos com água e sabonete líquido ou álcool gel a
70%. frequentementel
- Disponibilizar álcool gel a 70% para a higiene das
mãos em locais seguros nos corredores. nas
recepções. nas salas de estar, nos refeitórios. nos
dormitórios dos acolhidos e em outras áreas comuns
que existirem na instituiçãol

Prover condições para higiene das mãos com água e

sabonete líquido. auxiliando os acolhidos que não
conseguem higienizar suas mãosl
- Orientar os acolhidos a adotarem a etiqueta da tosse e

a higiene respiratória: o se tossir ou espirrar, cobrir o
nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de
papell
Utilizar

material descartável

para

higiene nasal.

higiene das mãos, descartando em
acionamento por pedal para o descartel

lixeiras com

- Reduzir o tempo dos acolhidos nas áreas comuns da

instituição para evitar aglomerações. garantindo a
distância mínima de l metro entre eles. evitando o uso

concomitante de refeitórios ou mesas ampliando os
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horários das refeições de modo a se propiciar um
escalonamento das pessoas. como também as

refeições tipo buffet (que facilitam a disseminação do
vírus);

Manter os dormitórios/alojamentos, assim como todos
os ambientes da instituição. bem arejados. com
ventilação natural. mantendo a distância mínima de 01
metro entre as camasl

- Garantir a limpeza carreta e frequente. diariamente e
sempre que necessário, das superfícies mais tocadas
jex:

maçanetas

de

portas.

telefones.

mesas.

interruptores de luz, corrimãos e barras de apoio. etc.) e
das áreas comuns. dos dormitórios e de outros
ambientes utilizados pelos acolhidosl

Eliminar ou restringir o uso de itens de uso coletivo
como controle de televisão. canetas, telefonesl

Higienizar celulares. tablets
eletrõnicos com álcool isopropílico;

e

equipamentos

- Não guardar travesseiros e cobertores dos acolhidos
juntos uns dos outros. mantê-los sobre as próprias
camas ou em armário individuall
- Esvaziar

regularmente as lixeiras. tendo especial

atenção quanto à higiene. fechamento dos sacos de
lixo, esvaziamento constante e destino adequado do
lixo. principalmente.no caso de lixeiras que contiverem

lenços. máscaras e materiais com secreções ou
excreções, como fraldas.
6.Eixos de intersecção:

não há intersecção direta.

somente apoio e parceria com a Rede Municipal Sócio-

Assistencial. Saúde e Vigilância Sanitária. Educação e
Judiciário.

7.Recursos Humanos envolvidos: possui 01 gestor. 01
Assistente Social. 01 Psicólogo. 01 Pedagogo. 14
cuidadores, 01 monitor. 02 cozinheiras e 02 Serviços
Gerais

8.Trabalho essencial a ser desenvolvido: serviço de
Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes de
0 a 18 anos de idade, de ambos os sexos

Procedimentos

adota- l - Inserção do protocolo conforme orientações para a
prevenção

e o

controle

de infecções

pelo

novo
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dos

em

relação

às l coronavírus (sars-cov-2) em instituições de acolhimento

atividades presenciais

l(nota

técnica pública CSIPS/GGTES/ANVISA N'

01/2020), como sendo

Medição da temperatura dos profissionais antes do
início das atividades e. nos casos de febre, estes não
devem entrar em contato com os acolhidos e demais
profissionais do serviço. devendo voltar para casa. ficar
em observação e seguir as orientações das autoridades
de saúde locais a esse respeitos

Ao chegar na unidade. e antes de iniciar suas
atividades, os profissionais devem lavar bem as mãos
(dedos. unhas. punho, palma e dorso) com água e
sabonete líquido. evitando leva-las aos olhos. nariz e
boca. e utilizar toalhas de papel para seca-lasl
- Orientação aos funcionários para a realização carreta

e frequenteda higienedas mãos com água e sabonete
líquido ou álcool gel a 70%. de acordo com as

recomendações da Anvisa. incluindo antes e depois do
contato com os acolhidos e com seus dormitórios, após
contato com superfícies ou objetos potencialmente
contaminados e após remover os equipamentos de

proteção individual(EPI);

- Orientações atualizadas sobre a COVID-19 para
profissionais, reforçando a necessidade da adoção de
medidas de prevenção e controle dessas infecçõesl

Profissionaisda limpeza devem utilizar luvas de
borracha e roupas de proteção (por exemplo. aventais
de plástico e botas de borracha) ao limpar ou manusear
superfícies e roupas sujas. Dependendo do contexto.

luvas de trabalho (de borracha) ou de uso único podem
ser usadas. Após o uso. as luvas de trabalho devem ser
lavadas com água e sabão e descontaminadas

com

hipocloritode sódio ao 0,5%. As luvas descartáveis(de
nitrilo ou látex) devem ser descartadas após cada uso.
Realizar a higiene das mãos antes e depois da remoção
das luvasl
- Restrição de visitas de profissionais que prestam

serviços periódicos e voluntários. como. por exemplo.
cabeleireiros. podologistas. grupos religiosos, etc. Caso
seja estritamente necessário.a instituição se certificará
que nenhuma dessas pessoas apresenta sintomas de

CNPJ. o0.622.982/0001-53- Título de Utilidade Pública Municipal 3.603/96 de 10/12/1996
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instituição

- Orientação aos trabalhadores a adotarem a etiqueta
da tosse e a higiene respiratória: o Se tossir ou espirrar,
cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço
de papel. o utilizar lenço descartável para higiene nasal
(descartar imediatamente

após o uso e realizar a

higiene das mãos), o realizar a higiene das mãos após
tossir ou espirrar.

Condições de acesso

Õ atendimento será prêstãdãã iifiã15çãse adolescentes
de ambosos sexos de zero( 0) a dezoito(18) anos de
idade. em situação de risco pessoal e social
pertencentes ao município de Botucatu. por
determinação do Poder judiciário e por requisição do
Conselho Tutelar de Botucatu para serviço de proteção
social especial de alta complexidade em Abrigo
Institucional e Acolhimento Emergencial no "Espaço
Acolhedor'

Visitas familiares aos
acolhidos

Em e ação a vlsitantés parentes e familiares

''3

As visitas domiciliares serão realizadas em situações
extremamente necessárias. nos casos em que for
avaliado como imprescindível para atender a demanda
do usuário e representar a alternativa mais benéfica
para a proteçãol
- Reduzir. ao máximo. o número de visitantes. assim
como a frequência

'\

e a duração

da visitam

- Questionaraos visitantes na chegada da instituição
sobre sintomas de infecção respiratória (tosse, febre.
dificuldade para respirar, entre outros) e sobre contato
prévio com pessoas com suspeita ou diagnóstico de
COVID-19. inclusive que seja avaliada a temperatura do
visitante previamente à sua entrada na instituiçãol

Não permitir a visita de pessoas que apresentem
qualquer sintoma respiratório ou que tiveram contato
prévio com pessoas com suspeita ou diagnóstico de
COVID-19;
Manter as famílias informadas sobre as medidas de
prevenção e sua importância

para a prevenção de

contaminaçãol
Orientar aos visitantes para realizar a higiene das
mãos co
- Pane(0xx14)3815-8320
CNPJ.o0.622.982/0001-53
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antes da entrada na área dos acolhidosl

[

+

Orientar os visitantes a adotarem a etiqueta da tosse e

a higiene respiratória: o Se tossir ou espirrar. cobrir o
nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de
papel, o utilizar ienço descartável para higiene nasal
(descartar imediatamente

após o uso e realizar a

higiene das mãos). o realizar a higiene das mãos após
tossir ou espirarl
- Estabelecimento de um cronograma de visitas para

evitar aglomerações durante a visita aos acolhidos.

além do distanciamentoentre as pessoasde 2 metros,
não

realizando

cumprimentos

pessoais

com

aproximação física (como beijos. abraços e apertos de
mão), seja em relação aos profissionais da equipe. seja

''3

em relação aos acolhidos

A retomada na normalidade do serviço seguirá e

Plano de retomada

adotará rigorosamente os protocolos, recomendações e
legislação pertinentes e emanadas do poder público da
área da saúde no âmbito federal. estadual e municipal
Contribuir para

Impacto social
esperado

Proteção integral de crianças e adolescentes em
situação de risco social e pessoal do Município de
Botucatu;

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais
seus agravamentos ou reincidêncial
Construção da autonomia
Enfrentamento e prevenção quanto à transmissão do

novo Coronavirus (Covid 19) aos usuários do serviço

1.2 Fases de execução

Atividade Planejada

Meses

Responsável

Custo

Kátia M.C. de Castro

27.540.00

Atendimento a crianças e adolescentes de ambos
os sexos de zero( 0) a dezoito(18)
anos de
idade, em situação de risco pessoal e social

Fevereiro

pertencentes

ao

município

de

Botucatu

encaminhados pelo Conselho Tutelar cle Botucatu

para serviço de proteção social especial de alta
complexidade em Abrigo Institucional.
L

-

-

-

-

]
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Março

Idem

Idem

Idem

Abril

Idem

Idem

Idem

Maio

Idem

Idem

Idem

Junho

Idem

Idem

Idem

Julho

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Setembro

Idem

Idem

Idem

Outubro

Idem

Idem

Idem

Novembro

Idem

Idem

Idem

h-«t

Idem

Idem

Idem

Agosto

'3

302.940,00

TOTAL

1.3 Recursos Necessários:
Recursos humanos
Categoria
profissional

Nome

Carga
Hora
Semanal

'Calcular encargos. l 3ó,férias. e benefícios

Gastos gerais (Custo total do orojeto):

Natureza cla despesa

Previsão de custo

I''iüí;ii;ãÍ(fi$ÍT'ãniial(R$)

'R;i;iiF;ó;'FiüFliãiiõ;'6}.'Rjiiê6;iãiÜ''tÜÉM
N
ÉM A)
Medicamentos

0

1.476,36

16.240.00

Material médico e hospitalar (*)
Serviços médicos (*)

Gêneros alimentícios

1 1.81 8.1 8

8,18

130.000.00

iij 3815-8320

Associação

S h â c:l c:l à j
Outros materiais de consumo

6.000.00

66.000,00

C)utros serviços de terceiros

3.827.28

42.100,00

'i.iiãJé l

48.600.00

27.540,00

302.940,00

Locação de imóveis
Locações diversas
Utilidades públicas (7)
Combustível
Bens e materiais permanentes (ITEM B)
Outras despesas

')

TOTAL

l5) Salários,encargose benefícios

(6) Autónomose pessoajurídica.

(7) Energia elétrica. água e esgoto. gás, telefone e internet.

(') Apenas para entidades

da área da Saúde

2.4 0 projeto é subsidiado integralmente por este termo de fomento/colaboração?
Se não, que outras secretarias ou conselhos estão envolvidos? Há aporte de Recurso
próprio? Não. Também a Secretaria Municipal de Assistência Social e Recurso Próprio
através da customização de aluguel do prédio próprio

V.

Monitoramento e avaliação

a) Operacionalização das ações desenvolvidas

Haverá monitoramentoe acompanhamentodiário aos atendidos em termos de

proteção, higiene. saúde física-emocional.psicossocial.educacionallas
avaliações são feitas conjuntamente com a rede de prestação de serviços e
políticas públicas de proteção e defesa de direitos no âmbito municipall serão

feitos relatórios para o devido acompanhamentoda Secretaria Municipal de
Assistência Social e seus Centros de Referência da Assistência Social-CRAS e
CREAS local, Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente e Vara
da Infância e Juventude de Botucatu
b) Responsável pela prestação de contas mensal:
i. Nome: José Cardos de Oliveira
ii. E-mail: j9$gçai:lggaeglQ!:@gmail.com

Telefone: 14-99766-3323

KAMMENDES C. de CASTRO
Técnico responsávelpelo

Presidente da OSC

prometo
- SP - a> uçitlça

:l$jt:t lclpij!:g1lEiil:çLlrn - Fonc(0xx14) 3815-8320
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DADOS DA ENTIDADE:
Entidade: ASSOCIAÇÃO EL SHADDAI - CNPJ: 00.622.982/0001-53

Endereço da sede: Rua Waldemar Vizotto, 138 -- Jardim S. Elisa - CEP. 18.607-502
Responsável pela entidade: EBERTON NUNES DE CAMARGO

CPF:296.976.048-78
DADOS DO PROJETO:
Nome do prometo:"CASA BEN AMMl-TRANSITORIA" e "ESPAÇO ACOLHEDOR'

''1
Endereço de atendimento: Rua Waldemar Vizotto, 138 - Jardim S. Elisa - CEP
18.607-502. Botucatu - SP
CRAS de referência: Oeste
Meta de atendimento mensal: 20 crianças/adolescentes na "Casa Ben Ammi
Transitória" e 10 crianças/adolescentes no Espaço Acolhedor'
Meta de atendimento anual: 20 crianças/adolescentes na Casa Ben Ammi-Transitória
10 crianças/adolescentes no Espaço Acolhedor"
Valor do repasse mensal: R$ 27.540,00
Valor do repasse anual: R$ 302.940,00

Objeto do contrato de repasse: serviço de proteção social especial de alta
complexidadeem Acolhimento Institucional e Espaço Acolhedor para crianças e
adolescentes de ambos os sexos. pertencentes ao município de Botucatu.

Botucatu.04 dejaneiro de 2.021

DECAMARGO
Presidente da OSC
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