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RELATORIO DA DIRETORIA' DA A. C. B. EURIPEDES BARSANULFO
~ EXERCICIO DE 2018

1 - INTRODUÇAO
Durante o exercicio de 2018, prosseguiram os entendimentos entre a Diretoria e o Conselho

Deliberativo da Associação, que em conjunto, reuniram-se em diversos momentos com o objetivo de rever as
diretrizes estatutárias da entidade com o objetivo específico de reorganizar as atividades religiosas da
Associação Igualmente foi estabelecido um efetivo controle administrativo nos serviços de creche prestados
a comunidade, em parceria com a SEDUC/PMS, tendo como escopo o equilibrio económico financeiro da
Associação. Nesse exercicio foram oferecidas 179 vagas à Seduc/PMS e considerando o valor per - capita
pago pela Prefeitura, que não remunera adequadamente o serviço prestado, entretanto cabe aqui ressaltar
fato importante que foi o reconhecimento dessa dificuldades, tendo concedido uma parcela adicional no valor
de 30% da parcela mensal meses setembro e outubro o que ajudou em muito no pagamento dos
compromissos do final do ano, o que amenizou o resultado final, pelas demonstrações financeiras, como
constam deste relatorio, encerramos o exercicio com um superavit da ordem de R$ 78.396,85(setenta e oito
mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos). A entidade manteve outros atendimentos às
famílias carentes, que faz desde a sua atividade original, sendo que alguns casos desses atendimentos foram
dirigidos para familias carentes com crianças matriculadas na creche.

O exercicio de 2018 apresentou as mesmas caracteristicas dos anos anteriores e as dificuldades
financeiras que a Associação enfrentou para cumprir seus objetivos estatutários permanecem os mesmos e
são os seguintes: a) os valores que constituem 0 “per capita" pago pela Prefeitura Municipal não estão
baseados nos respectivos custos; b) que a possibilidade de buscar novos associados e doadores esta muito
dificultada em decorrência das peculiaridades que o momento econômico apresenta, considerando que as
entidades beneficentes disputam o mesmo mercado.

A Diretoria, apesar das dificuldades apontadas, mas com a ajuda de Deus. de um grupo de
pessoas colaboradoras e da comunidade, chega ao final do exercicio com a sensação do dever cumprido. A
qualidade do atendimento as crianças em, todos os seus aspectos foi mantida sendo considerada de Ótima
qualidade por todos os Órgãos que nos fiscalizam e pelos pais ou responsaveis das crianças matriculados na
Creche. Importante ressaltar que a entidade, nesse quesito, contou com a ajuda imprescindível dada pelo
programa "Mesa Brasil do SESC" e também do “Programa um dois, feijão com arroz" da Prefeitura Municipal
de Santos.

As informações financeiras que são demonstradas nos itens seguintes deste relatório permitem
identificar a origem dos recursos que a diretoria teve à sua disposição, bem como, para onde os mesmos
foram dirigidos.

A exemplo dos anos anteriores foi seguida rigorosamente, no decorrer do ano de 2018, a
orientação recebida do Egrégio Conselho Deliberativo, quanto as despesas da entidade.

Como tem sido declarado nos relatórios anteriores da Diretoria, de igual relevância para a
entidade tem sido o trabalho desenvolvido por um grupo de colaboradores, que conseguiram arrecadar
através de vendas de doações de produtos diversos, destacando-se roupas, no Bazar da Pechincha , situado
a Av. Senador Feijo n° 358, totalizando o montante de R$ 22.282,00 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta
dois reais),eventos realizados durante o ano com arrecadação de R$ 37.102.57 (trinta sete mil, cento dois
reais e cinquenta sete centavos) e o estacionamento que teve arrecadação anual liquido de R$ 95.762,52
(noventa e cinco mil, setecentos e sessenta dois reais e cinquenta dois centavos), todos os valores dirigidos
totalmente para as assistências prestadas pela entidade.
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ATIVIDADES DA CRECHE ESPÍRITA PADRE BENTO NO ANO DE 2018

Programa Saúde Bucal
Este programa tem como objetivo a prevenção de cáries e estímulo a higiene, bem como desenvolver a noção
sobre a importância da higiene bucal.
Recebemos a visita de uma dentista e auxiliares em nossa Creche que distribuíram escovas e creme dental
para as crianças, ensinando a maneira correta de escovar os dentes, aos bebês deram orientações para as
educadoras sobre a higiene bucal que deve ser realizada sempre apos a alimentação. Em uma das visitas a
dentista observou a dentição de todos os alunos e aqueles que necessitam de algum tipo de tratamento ou
uma orientação maior, a dentista e suas auxiliares entraram em contato com os pais.

Programa Saúde na Escola (PSE)
Tivemos palestras sobre higienização das mãos, sobre higienização e troca de fraldas.

Vacinação
A Policlínica da Vila Mathias, apos as enfermeiras realizarem uma triagem nas cadernetas de vacinação das
crianças, notificando a necessidade de algumas serem imunizadas decorrentes de 3 casos de Catapora,
aplicou-se, nas crianças devidamente autorizadas pelas mães e ou responsável à vacina de varicela, com o
intuito de evitar sua disseminação .

Projeto Férias.
Nos meses de janeiro e julho, a Creche ofereceu atendimento às crianças no Projeto Ferias, durante esse
período propiciamos momentos agradáveis e prazerosos durante este evento através dos jogos, oficinas e
brincadeiras orientadas.

Carnaval
Foi realizada uma festa na qual as crianças usaram mascaras e fantasias diversas, as crianças brincaram ,
pularam ouvindo marchinhas de carnaval.

Páscoa.
Em comemoração à Pascoa, a Creche promoveu uma festa com doces, salgados, alem da animação que as
monitoras caracterizadas fizeram (Coelho sai da toca), brincando de acompanhar as pegadinhas do coelho.
Ovos de pascoa doados pela direção e pessoal da OAB.

Dia das Maes
As mamães receberam como lembrancinha um coração com foto e a creche foi decorada com fotos das
mamães espalhadas pelas dependências da creche

Festa Junina.
Apresentação feita pelas crianças de danças tipicas, barracas de doces e salgados e refrigerantes; evento
aberto aos pais e familiares, contribuindo para a integração família X escola. Foi uma festa com grande
participação de todos que até dividimos em dois horários para melhor atender.
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` ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER
Dia dos Pais
Os papais receberam como lembrancinha um porta carregador de celular confeccionado em E.V.A., e teve
um painel de fotos com seus bebês.

Dia da Educação
Equipe de monitoras, coordenação e direção da Creche participaram de palestras oferecidas pela Seduc
sobre desafios da Educação Infantil.

Primavera
Desfile da primavera realizado pelas crianças e equipe da Creche Espírita Padre Bento, as crianças
receberam mascara com detalhe floral e ainda se divertiram muito com o Baile da Primavera.

Semana da Criança
Foi uma semana de muitas atividades para as crianças: Apresentação da Galinha Pintadinha, Marionetes
Guaruja, teatro das monitoras, contação de historias, entrega de doces, cinema com pipoca, baladinha ã
fantasia, finalizando com a Festa de Hallowen

Novembro
Painel Consciência Negra e entrega da lembrancinha “Menina bonita com laço de fita”.

Encerramento do Ano.
Foi realizado o Baile Real e a formatura da turminha do Maternal.
Chegada do Papai Noel Na Creche Padre Bento: A presença do Papai Noel distribuindo as sacolinhas de
Natal, foi um momento muito esperando pelas crianças. Evento realizado com ajuda de diversos
colaboradores.

NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS

META; Atender em 2019 a 179 crianças de ambos os sexos, na faixa etária de 4 meses a 3 anos e 11
meses.
OBJETIVO: Proporcionar à criança condições para um desenvolvimento harmonioso de seu potencial
físico, afetivos, espirituais, sociais e educacionais.

DADOS QUANTITATIVOS:
Numero de vagas oferecidas em 2018 .......... ..179.
Número de crianças atendidas em 2018 ....... ..179.
Capacidade de atendimento em 2018 ........... ..179.

FAIXA ETARIA1 de 4 meses a 3 anos e~8 meses.
CARACTERISTICA DA POPULAÇAO: carente.
REGIME DE ATENDIMENTOI Tempo integral, com funcionamento de segunda a sexta-feira, no
horario de 7:00 a 17:30 horas, durante o ano inteiro.
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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A ADMISSÃO DA CRIANÇA:
Copia da certidão de nascimento;
Copia da carteira de vacinas;
Copia do cartão do SUS;
O3 fotos 3x4;
Atestado de saúde do pediatra.

DO RESPONSAVEL:
Copia da carteira de identidade,
CPF;
Titulo de eleitor;
Copia de um documento que comprove residência;
Encaminhamento da SEDUC para a efetivação da matricula.

AMBITO DE AÇAO: De acordo com o Estatuto da Associação, a programação visa atender a
população carente da baixada santista.
ALIMENTAÇAOI São servidas quatro refeições diariamente, onde a preocupação é de se manter um
cardápio balanceado, visando á saúde das crianças:

Basicamente: 8 hs - café com leite, pão e margarina e/ou geleia;
9 hs - suco;
11 hs - almoço / cardápios variados por dia;
14 hs - lanche/ refrescos, bolachas,
16 hs - sopa.

Para o ano de 2018, após reunião de planejamento com a SEDUC, as crianças foram agrupadas em nove
turmas assim constituídas:

CRECHE: 179 crianças nas seguintes faixas etárias:

BERÇARIO I A - 4 meses a 1 ano (22);
BERÇARIO I B - 4 meses a 1 ano (22);
BERÇARIO ll A - 1 ano a 2 anos (21);
BERÇARIO ll B -1 ano a 2 anos (21);
BERÇARIO ll C - 1 ano a 2 anos (21);
MATERNAL I A - 2 anos a 3 anos e 8 meses (24);
MATERNAL I B - 2 anos a 3 anos e 8 meses (24);
MATERNAL I C - 2 anos a 3 anos e 8 meses (24);
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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A ADMISSÃO DA CRIANÇA:
Copia da certidão de nascimento;
Copia da carteira de vacinas;
Copia do cartão do SUS;
O3 fotos 3x4;
Atestado de saúde do pediatra.

DO RESPONSAVEL:
Copia da carteira de identidade,
CPF;
Titulo de eleitor;
Copia de um documento que comprove residência;
Encaminhamento da SEDUC para a efetivação da matricula.

AMBITO DE AÇAO: De acordo com o Estatuto da Associação, a programação visa atender a
população carente da baixada santista.
ALIMENTAÇAOI São servidas quatro refeições diariamente, onde a preocupação é de se manter um
cardápio balanceado, visando á saúde das crianças:

Basicamente: 8 hs - café com leite, pão e margarina e/ou geleia;
9 hs - suco;
11 hs - almoço / cardápios variados por dia;
14 hs - lanche/ refrescos, bolachas,
16 hs - sopa.

Para o ano de 2018, após reunião de planejamento com a SEDUC, as crianças foram agrupadas em nove
turmas assim constituídas:

CRECHE: 179 crianças nas seguintes faixas etárias:

BERÇARIO I A - 4 meses a 1 ano (22);
BERÇARIO I B - 4 meses a 1 ano (22);
BERÇARIO ll A - 1 ano a 2 anos (21);
BERÇARIO ll B -1 ano a 2 anos (21);
BERÇARIO ll C - 1 ano a 2 anos (21);
MATERNAL I A - 2 anos a 3 anos e 8 meses (24);
MATERNAL I B - 2 anos a 3 anos e 8 meses (24);
MATERNAL I C - 2 anos a 3 anos e 8 meses (24);
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Para o ano de 2019, apos reunião de planejamento com a SEDUC, ficou definido que as crianças serão
agrupadas em nove turmas assim constituídas:

CRECHE: 179 crianças nas seguintes faixas etárias:

BERÇARIO IA - 4 meses a 1 ano (22);
BERÇARIO i B - 4 mesas a 1 and (22);
BERÇARIO II A - 1 ano a 2 anos (21);
BERÇARIO ll B -1 ano a 2 anos (21);
BERÇARIO ll C - 1 ano a 2 anos (21);
MATERNAL I A - 2 anos a 3 anos e 8 meses (24);
MATERNAL l B - 2 anos a 3 anos e 8 meses (24);
MATERNAL I C - 2 anos a 3 anos e 8 meses (24);

2- CARACTERIZAÇAO DA CLIENTELA:

Conhecer a comunidade em que estamos inseridos, suas necessidades, potencialidades e expectativas,
adequando a ela, nosso trabalho de atendimento educacional e a única forma para atendermos as suas
finalidades - formar cidadãos, conscientes e capazes, fornecendo ainda os conteúdos e habilidades
necessárias á sua melhor inserção no ambiente social.
Atendemos crianças na faixa etária de 4 meses a 3 anos e 8meses, sendo na sua maioria, filhos de pais que
possuem escolaridade de nivel fundamental incompleto.
A profissão dos pais e variada: domésticas, manicure, vendedores, autônomos, havendo um número
considerável de pais desempregados, vivendo de alguns serviços temporários sem vinculo empregatício.
A grande maioria reside nas imediações da creche, alguns vivem em casas de quartos comunitários,
apresentando condições de higiene e situação financeira precária.
Para algumas dessas crianças, as únicas refeições oferecidas são dadas na creche.
Predominam diversos credos religiosos. Na área da saúde contam com as Policlínicas Municipais.
Temos algumas crianças indicadas pelo “Conselho Tutelar”, “Seduc” e “Casa de acolhimento", alguns casos
de pais alcoolatras e usuários de drogas.

3 - ATiviDADEs NA ÁREA sociAL DA AssociAçÃo
Embora a Diretoria da Associação, há alguns anos, com parecer favorável do Conselho

Deliberativo, decidiu dedicar mais esforços ã Creche Espírita Padre Bento, entretanto, em momento algum
deixou de atender as suas finalidades estatutárias, quando e procurada por pessoas ou famílias carentes com
necessidades especificas que precisam ser tratadas, caso a caso, e que na maior parte das vezes
representam despesas das quais salientamos as seguintes:

l
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Para o ano de 2019, apos reunião de planejamento com a SEDUC, ficou definido que as crianças serão
agrupadas em nove turmas assim constituídas:

CRECHE: 179 crianças nas seguintes faixas etárias:

BERÇARIO IA - 4 meses a 1 ano (22);
BERÇARIO i B - 4 mesas a 1 and (22);
BERÇARIO II A - 1 ano a 2 anos (21);
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adequando a ela, nosso trabalho de atendimento educacional e a única forma para atendermos as suas
finalidades - formar cidadãos, conscientes e capazes, fornecendo ainda os conteúdos e habilidades
necessárias á sua melhor inserção no ambiente social.
Atendemos crianças na faixa etária de 4 meses a 3 anos e 8meses, sendo na sua maioria, filhos de pais que
possuem escolaridade de nivel fundamental incompleto.
A profissão dos pais e variada: domésticas, manicure, vendedores, autônomos, havendo um número
considerável de pais desempregados, vivendo de alguns serviços temporários sem vinculo empregatício.
A grande maioria reside nas imediações da creche, alguns vivem em casas de quartos comunitários,
apresentando condições de higiene e situação financeira precária.
Para algumas dessas crianças, as únicas refeições oferecidas são dadas na creche.
Predominam diversos credos religiosos. Na área da saúde contam com as Policlínicas Municipais.
Temos algumas crianças indicadas pelo “Conselho Tutelar”, “Seduc” e “Casa de acolhimento", alguns casos
de pais alcoolatras e usuários de drogas.

3 - ATiviDADEs NA ÁREA sociAL DA AssociAçÃo
Embora a Diretoria da Associação, há alguns anos, com parecer favorável do Conselho

Deliberativo, decidiu dedicar mais esforços ã Creche Espírita Padre Bento, entretanto, em momento algum
deixou de atender as suas finalidades estatutárias, quando e procurada por pessoas ou famílias carentes com
necessidades especificas que precisam ser tratadas, caso a caso, e que na maior parte das vezes
representam despesas das quais salientamos as seguintes:
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a) assistências financeiras, representadas por ajuda de custo para medicamentos e aluguel no valor total de
R$ 15.413,53.

b) assistencia material representada por: 100 enxovais completos e fraldas para recem nascidos.

Outra forma de ajuda constante e diretamente aos pais de uma parte das crianças matriculadas
na Creche, porem não contabilizadas, e a suplementação de alimentos concedidos para consumo em suas
residências, durante o ano, distribuídos nos fins de semana.

4 - ANÁLISE PERCENTUAL DA RECEITA E DA DESPESA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS.

Os quadros que seguem, demonstram a participação percentual de cada uma das
fontes de recursos, bem como, a destinação dada aos mesmos, com que a entidade contou nos
exercicios mencionados, e que permitem uma avaliação no tempo, de cada uma delas, e o esforço
da entidade no sentido de manter o padrão de sen/iços que coloca à disposição da comunidade
carente:

RECEITAS
Fontes: Valores em R$ (Participação % na receita)

2018 14 15 16 17 18

Associação ................ .. 298.636.85 26,8 21,9 21,9 23,0 22,55
Convênio SEDUC/PMS 1.025.556,58 73,2 78,1 78,1 77,0 77,45
TOTAL 1.324.193,43 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
DESPESAS
Usos: Valores em R$ (Participação % na despesa)

2018 14 15 16 17 18

Associação ............ .. 176.763,49 16,8 18,9 16,8 21,0 14,2
Convênio SEDUC/PMS 1.069.033,09 83,2 81,1 83,2 79,0 85,8
Total 1.245.796,58 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Observações: a - O Balanço Patrimonial, bem como, as contas de Receita e Despesa e Demonstração
do Resultado de 2018, integram este relatório. b - Cabe ressaltar que as despesas com o Convênio
Seduc foram maiores em R$ 23.404,80 do que a receita oriunda da PMS, va/or esse coberto com
recursos angariados pela Associação.
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a) assistências financeiras, representadas por ajuda de custo para medicamentos e aluguel no valor total de
R$ 15.413,53.

b) assistencia material representada por: 100 enxovais completos e fraldas para recem nascidos.
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III - ATIVIDADES GERAIS
1 - Em 2018, a Associação, a exemplo do ano anterior, não participou da Festa Junina promovida

pela Prefeitura Municipal de Santos, instalada no mesmo local e mesma estrutura, de acordo com proposta
da diretoria e o acolhimento pelo Conselho Deliberativo, substituindo essa participação pela realização de um
almoço beneficente, cujo resultado foi mais efetivo do ponto de vista financeiro, econômico e de logística,
pois a ocupação de mão de obra de colaboradores e substancialmente menor.

2 - Como sempre, a administração da entidade no dia a dia se constituiu em tarefa complexa,
mas foi possível manter as instalações da Associação em ordem.

iv - cONcLusÃO.
No dia a dia, encontramos na suprema bondade de Deus e na firme orientação dos nossos

Guias e Protetores Espirituais, as forças necessárias para que a administração tenha concluído com sucesso
sua gestão, a quem agradecemos e pedimos que essa ajuda nunca nos falte.

Agradecemos, tambem, às voluntários e entidades e que muito contribuíram para O resultado
obtido:

Ao trabalho desenvolvido colaboradoras voluntárias, que com as dificuldades encontradas conseguiram
desenvolver um trabalho árduo mantendo em funcionamento O bazar beneficente, que como ja foi dito, se
constituiu em importante fonte de receita para a Associação.
Ao trabalho desenvolvido por colaboradoras voluntárias ao desenvolver trabalhos de bordados e costuras
cujos produtos foram utilizados na creche e vendidos nos eventos e doações enxovais para bebes.
Ao trabalho voluntário desenvolvido pelos voluntários nos eventos promovidos pela Associação
juntamente com seus familiares;
Aos tecnicos, funcionários e colaboradores que prestaram seus serviços á Creche e a Associação;
Aos companheiros da Diretoria que nos acompanharam na missão de administrar a casa, aos membros
do Conselho Deliberativo e membros da Comissão Fiscal;
Ao quadro associativo, as empresas colaboradoras e ao povo em geral, que nunca nos negaram ajuda;
Ao SESC- Programa Mesa Brasil
A Prefeitura Municipal de Santos;
Ao Governo do Estado de São Paulo;
Ao Governo Federal atraves da Receita Federal.

Reiteramos, a todos, que continuem nos ajudando.

Muito obrigado.
Santos, 17 d j eiro de

ANA CRIST N/~\ PEREIRA l\‹'IOF?lÍšADO
PRESlDEl\lT

AVENIDA WASHINGTON LUIZ N° 28/30 - CEP. 11050-200 - SANTOS/SP - 7
E-iviAiLz z)__,,,¬_¡lLairi)¿_a(i§,z_,n_)()ii)iagain TELEFONE / FAx: (13) 3235-5316 / 3233-4092- c.N.i=.J. (ivi.F.) N° 53.224.692/0001-31

ršaayaee» s¿1:»\"' -*ai¡,'.Í››ÊfÂY.)-M'
..“:“*f*
š1~t.*í':›

/M N _
ASSOCIAÇAO CRISTA BENEFICENTE “EURIPEDES BARSANULFO”

Mantenedora da “CRECHE ESPÍRITA PADRE BENTO”
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n° 64.916 de 31/7/1969

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei n° 10.139 de 12/6/1968
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei n° 3.736 de 8/11/1971

III - ATIVIDADES GERAIS
1 - Em 2018, a Associação, a exemplo do ano anterior, não participou da Festa Junina promovida

pela Prefeitura Municipal de Santos, instalada no mesmo local e mesma estrutura, de acordo com proposta
da diretoria e o acolhimento pelo Conselho Deliberativo, substituindo essa participação pela realização de um
almoço beneficente, cujo resultado foi mais efetivo do ponto de vista financeiro, econômico e de logística,
pois a ocupação de mão de obra de colaboradores e substancialmente menor.

2 - Como sempre, a administração da entidade no dia a dia se constituiu em tarefa complexa,
mas foi possível manter as instalações da Associação em ordem.

iv - cONcLusÃO.
No dia a dia, encontramos na suprema bondade de Deus e na firme orientação dos nossos

Guias e Protetores Espirituais, as forças necessárias para que a administração tenha concluído com sucesso
sua gestão, a quem agradecemos e pedimos que essa ajuda nunca nos falte.

Agradecemos, tambem, às voluntários e entidades e que muito contribuíram para O resultado
obtido:

Ao trabalho desenvolvido colaboradoras voluntárias, que com as dificuldades encontradas conseguiram
desenvolver um trabalho árduo mantendo em funcionamento O bazar beneficente, que como ja foi dito, se
constituiu em importante fonte de receita para a Associação.
Ao trabalho desenvolvido por colaboradoras voluntárias ao desenvolver trabalhos de bordados e costuras
cujos produtos foram utilizados na creche e vendidos nos eventos e doações enxovais para bebes.
Ao trabalho voluntário desenvolvido pelos voluntários nos eventos promovidos pela Associação
juntamente com seus familiares;
Aos tecnicos, funcionários e colaboradores que prestaram seus serviços á Creche e a Associação;
Aos companheiros da Diretoria que nos acompanharam na missão de administrar a casa, aos membros
do Conselho Deliberativo e membros da Comissão Fiscal;
Ao quadro associativo, as empresas colaboradoras e ao povo em geral, que nunca nos negaram ajuda;
Ao SESC- Programa Mesa Brasil
A Prefeitura Municipal de Santos;
Ao Governo do Estado de São Paulo;
Ao Governo Federal atraves da Receita Federal.

Reiteramos, a todos, que continuem nos ajudando.

Muito obrigado.
Santos, 17 d j eiro de

ANA CRIST N/~\ PEREIRA l\‹'IOF?lÍšADO
PRESlDEl\lT

AVENIDA WASHINGTON LUIZ N° 28/30 - CEP. 11050-200 - SANTOS/SP - 7
E-iviAiLz z)__,,,¬_¡lLairi)¿_a(i§,z_,n_)()ii)iagain TELEFONE / FAx: (13) 3235-5316 / 3233-4092- c.N.i=.J. (ivi.F.) N° 53.224.692/0001-31


