RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2019
1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:
Instituição: Fundação Marianense de Educação/ Comunidade Terapêutica Bom Pastor

CNPJ: 22.390.686.0006/11

Endereço: Rodovia MG 129 – Km 10 – Conselheiro Lafaiete

E-mail: ctbompastor@terra.com.br

Telefone: (31) 37421445.

Representante legal: Eloísio 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 2 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 2 banheiros, Cozinha e, em anexo, 2 salas, 1 salão e banheiro, com entrada
independente. Ao lado da sede administrativa localizam-se 2 galpões em madeira/alvenaria, compostos de: 3
salas grandes, 2 salas de reunião, Área de lazer, 6 quartos, 2 banheiros, Refeitório, Sala de TV, 2 cozinhas, Área
externa coberta e Quadra de peteca. Unidade de Tratamento e Recuperação (UTR) 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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3 - ATIVIDADES

SAÚDE
COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Descrição

Público Alvo
Capacidade Atendimento
Atendidos

Recurso Financeiro
Utilizados
Recursos Humanos
Abrangência Territorial

Serviço de oferta de acolhimento a dependentes químicos no modelo psicossocial de Comunidade Terapêutica em
ambiente rural, onde o principal instrumento terapêutico é a convivência entre os pares, e uma
metodologia
baseada em entrevistas estruturadas para avaliação diagnóstica, técnicas cognitivas comportamentais como por
exemplo grupo de prevenção de recaída, estudo e vivência da filosofia de 12 Passos, atendimento psicológico e
psiquiátrico, resgate da identidade profissional, atividades de laborterapia, incluindo horta, animais, limpeza e
atividades físicas, espiritualidade, atividades de promoção de auto cuidado e sociabilidade, plano nutricional apropriado
para ajudar na desintoxicação, atividades de capacitação, promoção da aprendizagem, formação e práticas inclusivas
através das oficinas de arte, padaria, cursos e palestras, atendimento e orientação ao grupo familiar e
acompanhamento de pós alta com enfoque na prevenção de recaída e na reinserção social.
Jovens e adultos com idade a partir de 18 anos, após avaliação em processo de triagem, em situação de risco e
vulnerabilidade social, com transtornos decorrentes de uso e abuso de substâncias psicoativas, encaminhadas pelo
CRAS, CREAS e Secretaria de Saúde de Ouro Branco, bem como de demanda espontânea.
Mínimo 60 pessoas / ano
89 atendimentos
Total de R$ 586.271,17 no ano.
Total de 21 profissionais.
Estado de Minas Gerais preferencialmente região do Alto Paraopeba.
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Forma de participação
usuários**

Avaliação

Articulação com a Rede

A participação dos acolhidos se dá através:
- Da construção do seu próprio Plano de Tratamento Individual (PTI), em conjunto com a equipe técnica.
-Participação nas Assembleias da CTBP onde possuem espaço para opiniões, sugestões e decisões do dia a dia de
atividades e atendimento.
Colaboram e participam nas decisões de algumas ações e atividades na área administrativa, de espiritualidade, e de
lazer dentro da CT.
Realizada avaliação qualitativa no momento da alta terapêutica, através da aplicação de uma Pesquisa de Satisfação,
respondido pelo acolhido, visando melhoria e adequações do programa terapêutico. Sendo 89 acolhidos com a
seguinte situação: Internados em 2019 – Alta administrativa – 18 (20,2%); alta pedida – 43 (48,3%); alta terapêutica 27 (30,3%), Saude/doença 1 (1,1%) e tivemos 11 acolhidos graduados (um ano após alta terapêutica sem recaída)
A articulação da CTBP com a rede sócio assistencial e de saúde se dá através:
- Encaminhamentos dos e para os CAPS dos municípios do Alto Paraopeba, Estado de Minas Gerais e, quando
necessário atendimento de urgência dentro da unidade de tratamento da CTBP, os acolhidos são contra referenciados
ao CAPS de Ouro Branco.
As Unidades Básicas de Saúde são nossa referência para todos os atendimentos quando surgem demandas
relativas a problemas de saúde e encaminhamento para o ambulatório de especialidades.
Pronto Atendimento/Emergência do Hospital Raymundo Campos é nossa referência para casos de urgência e
emergências médicas.
-CRAS e CREAS no suporte social de acolhidos estarem em situação de vulnerabilidades, tais como falta de suporte
ou referência familiar e de moradia, risco dentro do contexto familiar e violação de direitos.
-SECOD/Serviço de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas nos encaminhamentos do município de Ouro Branco
e também para o suporte familiar destes encaminhados.
- Participação ativa nos Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas e no da Assistência Social como
Conselheiros.
- Encaminhamento de egressos para Grupos de Ajuda (AA,NA) e de familiares dos acolhidos para a Comunidade
Terapêutica Terra da Sobriedade/Projeto Amor Exigente entre outros.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PROJETO - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

Descrição

Execução de serviço do programa ACESSUAS trabalho, que visa a aproximação dos usuários da assistência
social que estão á margem das oportunidades de acesso ao mundo do trabalho, promovendo oficinas, tais como
resgaste da identidade profissional, sociabilidade, ajudando-os a enfrentar as situações de desemprego e
melhoramento das habilidades sociais.

Público Alvo

Todos os munícipes de Ouro Branco acima de 14 anos.

Capacidade
Atendimento

Mínimo 200 pessoas / ano

Atendidos

253 atendimentos

Recurso Financeiro
Utilizados

R$ 54.998,85 no ano, através de parceria com a Prefeitura Municipal de Ouro Branco

Recursos Humanos

Total de 02 profissionais.

Abrangência Territorial

Forma de
participação
usuários**
Avaliação

Município de Ouro Branco.
Participando dos 8 ciclos de oficinas com 4 encontros cada ciclo. Participar de encontros de usuários inscritos no
programa, para avaliação e troca de experiências.
Ocupar pelo menos 70% das vagas oferecidas
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Articulação com a
Rede

Articulação com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e o Conselho Municipal de Assistência Social,
através do Termo de colaboração 004/2017.
Parceria com o CRAS para busca de usuários.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROTEÇÃO ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXIDADE
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado Famílias e indivíduos c/ violação de direitos PAEFI
PLANO DE ENFRETAMENTO AO CRACK

Descrição

Público Alvo
Capacidade
Atendimento
Atendidos

Recurso Financeiro
Utilizados

O Serviço de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas é um serviço especializado de acolhimento, triagem,
intervenção breve, encaminhamentos para outros serviços e tratamentos, além de busca ativa de usuários com
problemas relativos ao uso de álcool e outras drogas.
Oferece atendimento às famílias destes usuários para orientação em dependência química, aconselhamento,
informações sobre grupos e tratamentos.
Através de uma demanda e solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ministra curso de
Capacitação na área, para funcionários da Prefeitura de Ouro Branco.
O SECOD atua na proteção especial de média complexidade em atividade complementar ao atendimento de
famílias em situação de violação de direitos em decorrência do uso de substâncias psicoativas.
Moradores do município de Ouro Branco em situação de risco e vulnerabilidade social devido ao uso de álcool e
outras drogas e suas famílias.
Até 550 famílias ou 590 usuários no ano representando total de 1140 atendimentos.
659 atendimentos no ano
R$ 32.200,00 no ano através de parceria com a Prefeitura Municipal de Ouro Branco.
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Recursos Humanos

Total de 3 profissionais.

Abrangência
Territorial

Município de Ouro Branco.

Forma de
participação
usuários**

Participam opinando pelo tipo de intervenção a ser realizado, e assumindo compromissos e se responsabilizando
pelas ações assumidas.

Avaliação

Articulação com a
Rede

Realizada avaliação qualitativa para usuários e familiares que comparecerem ao serviço por no mínimo 4
atendimentos, visando melhoria na qualidade do serviço.
O SECOD recebe demanda para capacitação de funcionários da PMOB, através da Secretaria de
Desenvolvimento Social de acordo com necessidade.
Recebe encaminhamentos de casos de uso e abuso de álcool e outras drogas através do CRAS, CREAS,
Conselho Tutelar, Plantão Social da PMOB, Fórum da Comarca de Ouro Branco e CAPS de Ouro Branco.
Faz encaminhamentos para:
- Grupos de apoio (AA, NA e Amor Exigente);
-CAPS de Ouro Branco (psicoterapia, tratamento farmacológico e permanência dia);
- Comunidades Terapêuticas da rede credenciada;
- Unidade Básica de Saúde (exames de triagem, avaliação clínica)
- Conselho Tutelar (casos de violação de direitos da criança e adolescente);
- CRAS e CREAS (suporte social dos usuários e famílias atendidos pelo SECOD em suas especificidades).
Participa de audiências concentradas da rede sócio assistencial, no Fórum da Comarca de Ouro Branco.
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PREVENÇÃO AO CONSUMO DE DROGAS E TRABALHO INFANTIL - Intervenção em Escolas do Município de Ouro Branco

Descrição

O projeto visa proporcionar aos alunos uma reflexão sobre a temática drogas e prevenção da utilização da mão de obra
infantil por trafico. Tendo como objetivo geral : Prevenir a utilização de menores, em trabalho infantil, no tráfico de
drogas; Prevenir e conscientizar quanto ao consumo de drogas entre crianças e adolescentes. E objetivos específicos:
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 prevenção ao uso indevido de drogas, pratica da violência nas escolas e trabalho infantil; Desenvolver o
espirito de solidariedade, de cidadania e de comunidade na escola, promovendo o desenvolvimento de valores positivos;
Sensibilizar os pais e educadores para o trabalho de prevenção ao uso indevido de drogas, a pratica da violência e trabalho
infantil; Fortalecer a autoestima das 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.

Público Alvo

Crianças e adolescentes do ensino fundamental e/ou médio.

Capacidade
Atendimento

Mínimo 100 estudantes

Atendidos

130 crianças do ensino fundamental series 2º, 3º, 4º e 5º ano da Escola Pública Fernando Felix no período de setembro a dezembro de 2019

Recurso Financeiro
Utilizados

R$ 25.200,00

Recursos Humanos

1 Psicologa e 3 estagiárias em Psicologia

Abrangência
Territorial

Iniciar trabalho piloto na escola pública Fernando Félix de Souza do município de Ouro Branco
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Forma de
participação
usuários

Participação em palestras e teatros dos assuntos de trabalho infantil e drogas, teatro . Concursos de desenhos , literatura, expressão
artística, poesia com premiação para os vencedores. Envolvimento dos pais através de palestras.

4 – QUADRO PESSOAL

Nome
Maria Célia Rabelo Rievers
Rubya Gomes Quintela

Recurso Humano
Carga horária
Cargo
semanal
Coordenadora Técnica/Psicóloga
44
Terapeuta Ocupacional
20
Técnica de Enfermagem
20

Escolaridade

Contratação

Pós-Graduação

CLT
CLT

Pós-Graduação

T.C. com PMOB

Daniel Soares Furtado Rodrigues;

Psiquiatra

2

Pós-Graduação

P. JURÍDICA

Jean Guttemberg Dias
Tatiana Natasha Ribeiro e Silva
Rocha
Maria da Penha Botelho Aredes

Psicólogo

20

Graduação em Psicologia

CLT

Psicóloga

20

Graduação em Psicologia

Nutricionista

16

Graduação em Nutrição

CLT

Assistente Social
Assistente Administrativo
Auxiliar de Serviços
Administrativos
Educador Social
Secretária
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Caseiro
Oficineira de Artesanato
Coord. Operacional

20
44

Graduação em serviço Social
Graduação

CLT
CLT

20

Ensino Médio

44
44
44
44
44
44
44
44
44
20
44
1

Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Superior
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Superior

Mariana Viana da Silva
Maria Elmar da Silva

Marcos Paulo Silva Souza
Marcos Alves Maciel
Ângela Maria Amorim Gomes

Adilson Martins Moreira
José Aristeu Rodrigues de Freitas
Rafael Rodrigues da Silva
Adriano Queiroz Malta
Jarbas Francisco da Silva
Romulo Sérgio da Silva
Vicente do Nascimento de Souza
Blandina das Neves Batista Luzia
Pedro Antônio de Medeiros
Thiago Freitas Mapa Mucci Andrade

Professor de Canto e Coral

5-

RPA

CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
RPA
RPA
CLT
CLT
CLT
RPA

ORIGEM DOS RECURSOS: MONTANTE EM REAIS RECEBIDOS
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Saldo 31/12/2018
Doações pessoas físicas e jurídicas (via CEMIG e particular)
Convênio Prefeitura Municipal de Ouro Branco TC 002/2017
Convênio Prefeitura Municipal de Ouro Branco TC 004/2017 ACESSUAS
Convênio PMOB - Enfrentamento ao Crack
Contrato Nº 124/2018 – SENAPRED/Ministerio da Cidadania
Convenio Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP TC 09/2017
Convênio Prefeitura municipal de Jeceaba
Internação Particular
CMDCA – Projeto de prevenção
Outros (Aplicações financeiras, Bazar, eventos e vendas de verduras e ovos)
Total

R$62.409,09
R$ 98.013,68
R$ 145.815,73
R$ 63.647,60
R$ 35.960,00
R$ 181.613,64
R$ 151.134,62
R$ 12.000,00
R$ 6.691,90
R$ 25.200,00
R$ 10.418,30
R$792.904,56

5 – A PAGAR
Dívidas em 31/12/2019

R$ 48.260,42

6 – SALDO
Saldo em contas bancárias e caixa do dia a dia em 31/12/2019

Ouro Branco, 31 de dezembro de 2019.

R$94.234,54,

Diretor de Gestão de Processo
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