PLANO DE AÇÃO 2020
1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:
Instituição: Fundação Marianense de Educação/ Comunidade Terapêutica Bom Pastor
Endereço:

Rodovia

MG

129

–

Km

10

–

Conselheiro

Lafaiete

CNPJ: 22.390.686.0006/11
MG

Telefone:

(31)

37421445.

E-mail: ctbompastor@terra.com.br
Representante legal: Aloísio Queiróz Pena
Inscrições, Registros, Títulos e Certificados:
Utilidade Pública Municipal:

Lei nº 5.145-23/11/2009 Conselheiro Lafaiete e Lei nº 1.761-27/11/2009 Ouro Branco

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 5.849 de 13/12/1971
Utilidade Pública Federal: Processo MJ nº 20.011/92-55, publicada no Dou de 22/03/1998
Entidade de Fins Filantrópicos: Processo nº 261.430/71 – Deferido a 10/11/1971 e renovado pela Resolução 214 de
29/12/1998
CMAS: inscrição nº 01
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS: 213.881/71 de 16/09/1971
Registro na Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social – SETAS: nº 0171
Cadastro Nacional em Estabelecimento de Saúde - CNES: nº 773 5294
Filiada à Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas – FEBRACT
Filiada à Associação Mineira das Comunidades Terapêuticas - AMCTIA
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2 - FINALIDADES E OBJETIVOS:

Finalidades
Estatutárias

Objetivos

Infraestrutura

A Fundação Marianense de Educação é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, que
atua nas áreas de educação, assistência social e saúde através de filiais, sendo: Faculdade
Arquidiocesana de Educação, Colégio Arquidiocesano de Ouro Branco, Comunidade da Figueira,
Escola Família Agrícola (Jequeri e Sam Peixe), Centro Educacional Lima Duarte, Comunidade
Terapêutica Bom Pastor, Centro Promocional Padre Ângelo, Abrigo Pequeno Profeta Samuel ,
Centro Profissionalizante São José e Centro de Integração Familiar Espaço Livre.
A Fundação através de sua filial a Comunidade Terapêutica Bom Pastor, localizada em Ouro
Branco e Conselheiro Lafaiete visa cumprir as seguintes finalidades: - Atender a portadores de
necessidades especiais e dependentes químicos via Centro de Acolhida e Regeneração; - Atender
e acompanhar famílias de dependentes químicos atuando na orientação e prevenção ao uso de
álcool e drogas e - Atuar na promoção e defesa dos Direitos de crianças e adolescentes ,através
de ações junto ás famílias e comunidade educacional;
A Comunidade Terapêutica Bom Pastor funciona em 3 espaços físicos distintos sendo:
Sede administrativa, localizada em Ouro Branco no bairro Pioneiros, composta de Recepção,
Secretaria, Sala de atendimento individual, Sala de entrevistas, Sala da Coordenação Técnica, Sala
de Atendimento em grupo/reunião, Sala de Administrativo, Sala para RH, e 4 banheiros, Cozinha; 2
salas, 1 salão e banheiro , com entrada independente.
Futura Unidade de Tratamento Feminina (UTRF) anexo a Sede Administrativa, localizam-se 2
galpões em madeira/alvenaria, compostos de: 1 salas de estar, refeitório, cozinha, lavanderia, sala
de atividades e oficinas, sala de grupo terapêutico, sala de acolhimento, brinquedoteca, rouparia,
quadra gramada, área coberta para atividades e área de horta e jardim.
Unidade de Tratamento e Recuperação (UTRM) localizada em uma área de cerca de 100
hectares em Conselheiro Lafaiete, com: Casa de 10 quartos, Sala de TV, Capela, Sala de
Medicação, Rouparia, 04 banheiros (um coletivo e três individuais), Refeitório, Cozinha, Despensa,
Lavanderia. Em galpão próximo encontram-se: Escritório, Sala de computação, Loja de produtos
pessoais, Depósito de artes, Almoxarifado de material de limpeza, Banheiro, Salão, Sala de arte.
Dispõe, ainda, de galpão com Padaria, Academia, Oficina de manutenção e mais afastado, 02 salas
de atendimento Psicoterápico individual.
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PLANO DE AÇÃO - 2020

1
O QUE SERÁ FEITO

ACOLHIMENTO DE ADULTO MASCULINO DEPENDENTES QUÍMICO, EM TEMPO INTEGRAL
PORQUE SERÁ FEITO

ONDE SERÁ FEITO

POR QUEM SERÁ FEITO

QUANTO VAI CUSTAR

Manter o Serviço
de oferta de
acolhimento a
dependentes
químicos no
Recuperação de jovens e adultos com
Unidade de
modelo
idade a partir de 18 anos, após avaliação
Mesma equipe de
Tratamento e
psicossocial de
em processo de triagem, em situação de
atendimento de 2019 e
Recuperação (UTR)
Comunidade
risco e vulnerabilidade social, com
financiadas pelo Governo
localizada em uma
Aproximadamente
Terapêutica em
transtornos decorrentes de uso e abuso
Estadual, Governo Federal,
área de cerca de
R$ 1.700,00 por
ambiente rural com
de substâncias psicoativas,
Prefeitura Municipal de Ouro
100 hectares em
acolhido / mês
tempo de
encaminhadas pelo CRAS, CREAS e
Branco e Jeceaba, doações de
Conselheiro
tratamento de seis
Secretaria de Saúde de Ouro Branco,
pessoas jurídicas e físicas.
Lafaiete.
meses. Aumentar a
bem como de demanda espontânea.
capacidade de 30
para 38 pessoas.
Edital 17/2019
SENAPRED
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2
O QUE SERÁ
FEITO

Implantar serviço
de oferta de
acolhimento a
dependentes
químicos no
modelo
psicossocial de
Comunidade
Terapêutica em
ambiente urbano

ACOLHIMENTO DE ADULTO FEMINIMO E MÃE NUTRIZES DEPENDENTES QUÍMICO, EM TEMPO
INTEGRAL
PORQUE SERÁ FEITO

ONDE SERÁ FEITO

POR QUEM SERÁ FEITO

QUANTO VAI CUSTAR

Unidade de
R$ 100.000,00 Tratamento e
Convênio
Recuperação (UTR)
Mesma equipe de
Plataforma mais
localizada
em
Recuperação de Jovens e adultos com
atendimento para jovens e
Brasil para
prédio anexo à
idade a partir de 18 anos, após avaliação
adultos acima de 18 anos de compra de móveis
em processo de triagem, em situação de sede administrativa
2019, acrescido de 2
e equipamentos.
em
Ouro
Branco,
risco e vulnerabilidade social, com
monitoras. 2Técnicas de
Aproximadamente
com capacidade
transtornos decorrentes de uso e abuso
enfermagem e financiadas
R$ 1.500,00 por
total
para
18
de substâncias psicoativas, encaminhadas
pelo Governo Estadual,
acolhida / mês pessoas, podendo Governo Federal, Prefeitura
pelo CRAS, CREAS e Secretaria de Saúde
Contrato com
ser
até
8
mães
de Ouro Branco, bem como de demanda
Municipal de Ouro Branco e
Ministério da
nutrizes,
e
2
vagas
espontânea.
Jeceaba, doações de pessoas
Cidadania para mulheres em
jurídicas e físicas.
SENAPRED
situação de risco no
(Edital 17/ 2019)
município de Ouro
e doações
Branco.
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3

ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXIDADE - PLANO DE ENFRETAMENTO
AO CRACK

O QUE SERÁ FEITO
PORQUE SERÁ FEITO
ONDE SERÁ FEITO POR QUEM SERÁ FEITO QUANTO VAI CUSTAR
Serviço especializado de
capacitar funcionários da PMOB, através da
acolhimento, triagem,
Secretaria de Desenvolvimento Social de
intervenção breve,
acordo com necessidade.
encaminhamentos para
Recebe encaminhamentos de casos de uso e
outros serviços e
abuso de álcool e outras drogas através do
tratamentos, além de
CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Plantão Social
busca ativa de usuários
da PMOB, Fórum da Comarca de Ouro Branco
com problemas relativos
e CAPS de Ouro Branco.
ao uso de álcool e outras Faz encaminhamentos para: Grupos de apoio
drogas.
(AA, NA e Amor Exigente); CAPS de Ouro
Oferece atendimento às
Branco (psicoterapia, tratamento
famílias destes usuários
farmacológico e permanência dia);
para orientação em
Aproximadamente
Comunidades Terapêuticas da rede
dependência química,
Município de
Assistente Social e
R$ 35.000,00 por
credenciada; Unidade Básica de Saúde
aconselhamento,
Ouro Branco
Terapeuta Ocupacional
ano.
(exames de triagem, avaliação clínica);
informações sobre
Conselho Tutelar (casos de violação de direitos
grupos e tratamentos.
da criança e adolescente);
com capacidade de até
CRAS
e
CREAS
(suporte social dos usuários e
550 famílias ou 590
famílias atendidos pelo SECOD em suas
usuários no ano
especificidades).
representando total de
1140 atendimentos
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4
O QUE SERÁ FEITO

PROJETO VIVER DA TERRA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA,
ATRAVÉS DA AGRICULTURA E GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA.
PORQUE SERÁ FEITO

ONDE SERÁ FEITO

Buscar a
sustentabilidade de
nosso serviço de
acolhimento,
Tratamento e
Reinserção Social Ampliar a área de plantio em mais 14 hectares.
relacionado ao
Onde, aproximadamente: 12 hectares serão
abuso e
destinados a plantação de milho não irrigado
dependência de
para a venda a produtores de silagem; 2,5
Álcool, Crack e
hectares para produção de hortaliças, raízes,
Em terreno cedido
outras Drogas,
tubérculos, rizomas e bulbos para consumo e
em regime de
diminuindo nossa
comercialização; 3 hectares de milho irrigado
comodato pela
dependência
para venda de milho verde e derivados do
GERDAU S. A
financeira dos
milho; comercializar os produtos em feiras,
órgãos públicos
mercados locais e prefeituras; Reduzir o nosso o
Federais, Estaduais, valor gasto em energia elétrica. Podendo gerar
Municipais e
emprego para até 10 pessoas.
doadores (Pessoas
Jurídicas e Físicas)
Projeto solicitado a
ser financiado pela
Gerdau.

POR QUEM SERÁ FEITO

QUANTO VAI CUSTAR

Diretor de Operacional
da Comunidade.

R$ 333.460,00
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5
O QUE SERÁ FEITO

PREVENÇÃO AO CONSUMO DE DROGAS E TRABALHO INFANTIL - Intervenção em Escolas do Município de Ouro
Branco
PORQUE SERÁ FEITO
ONDE SERÁ FEITO POR QUEM SERÁ FEITO QUANTO VAI CUSTAR

Para sensibilizar a comunidade escolar para a abordagem
da questão; Propor diálogo entre pais e filhos com intuito
de resgatar valores; Envolver a escola, a família e a
comunidade na problemática sobre drogas, violência e
trabalho infantil; Desenvolver ação pedagógica de
Prevenir a utilização de prevenção ao uso indevido de drogas, pratica da violência
menores, em trabalho nas escolas e trabalho infantil; Desenvolver o espirito de
infantil, no tráfico de
solidariedade, de cidadania e de comunidade na escola,
drogas e prevenir e
promovendo o desenvolvimento de valores positivos;
conscientizar quanto ao
Sensibilizar os pais e educadores para o trabalho de
consumo de drogas
prevenção ao uso indevido de drogas, a pratica da
entre crianças e
violência e trabalho infantil; Fortalecer a autoestima das
adolescentes.
crianças e dos adolescentes; Sensibilizar as crianças e os
adolescentes para que desenvolvam estilo de vida
saudáveis; Mobilização da opinião pública escolar,
mediante campanha de alerta, para o uso indevido de
drogas e trabalho infantil; Tratar a difusão dos
conhecimentos sobre drogas.

Em Escolas Públicas do
município de Ouro
Branco. Com utilização
de verbas do CMDCA
ou outros Órgãos
Públicos

Diretor de Gestão de
Projetos, Psicólogos(as),
Assistente Social e
estagiários da Comunidade.

R$ 20.000,00 por
escola.

Ouro Branco, 31 de dezembro de 2019
_______________________________________
Diretor de Gestão de projetos
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