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RELATORl0 DA DIRETORIA DA A. c. B. EU RlPEDES BARSANULFO
EXERClCl0 DE 2020

INTRODUQAO
Durante 0 exercicio de 2020, prosseguiram os entendimentos entre a Diretona e o Conseiho
Deliberativo da Associacao, foi estabelecido um efetivo controle administrativo nos sen/igos de creche
prestados a comunidade, em parceria com a SEDUC/PMS, tendo como escopo o equilibrio econ6micofinanceiro da Associacao. Nesse exercicio foram oferecidas 126 vagas a Seduc/PMS e considerando 0 valor
per - capita pago pela Prefeitura, que nao remunera adequadamente o sen/ico prestado, fez com que a entidade
tivesse dificuldades de caixa, principalmente ao final do exercicio quando as despesas de pessoal se
acumulam, entretanto cabe aqui ressaltar fato importante que foi 0 reconhecimento dessa dificuldades, tendo
concedido uma parcela adicionai no valor de 30% da parcela mensal o que ajudou em muito no pagamento dos
compromissos do final do ano, 0 que amenizou 0 resultado final, embora, pelas demonstracées financeiras,
como constam deste relatério, encerramos o exercicio com um déficit da ordem de R$ 15.763,67(quinze mil
setecentos e sessenta trés reais e sessenta sete centavos). A entidade manteve outros atendimentos afamilia
carente, que faz desde a sua atividade original, sendo que alguns casos desses atendimentos foram dirigidos
para familias carentes com criancas matnculadas na creche.
O exercicio de 2020 que devido Pandemia, ocasionou dificuldades ﬁnanceiras, principalmente pela
entidade nao ter tido possibilidade de efetuar Eventos programados. AAssociacé0 enfrentou 0 ano com cautela
para cumprir seus objetivos, ou seja: a) os valores que constituem 0 “per capita” pago pela Prefeitura Municipal
nao estao baseados nos respectivos custos; b) que a possibilidade de buscar novos associados e doadores
esta muito dificultada em decorréncia das peculiaridades que 0 momento economico apresenta, considerando
que as entidades beneficentes disputam o mesmo mercado.
A Diretoria, apesar de um ano atipico, chega ao final do exercicio com a sensacao do dever cumprido.
O atendimento as criangas foi suspenso presencialmente, mantivemos trabalho on line, e distribuicées de
alimentos aos alunos e familiares foi mantida, sendo considerado de otima qualidade por todos os orgéos que
nos fiscalizam e pelos pals ou responsaveis das criancas matriculados na Creche. importante ressaltar que a
entidade, nesse quesito, contou com a ajuda imprescindivel dada pelo programa “Mesa Brasil do SESC”,
doacoes de terceiros e do “Programa um dois feijao com arroz" da Prefeitura Municipal de Santos.
As informacoes financeiras que séo demonstradas nos itens seguintes deste relatorio permitem
identificara origem dos recursos que a diretoria teve 3 sua disposicao, bem como, para onde os mesmos foram
dirigidos.
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A exemplo dos anos anteriores foi seguida rigorosamente, no decorrer do ano de 2020, a orientagéo
recebida do Egrégio Conseiho Deliberativo, quanto as despesas da entidade.
Como tem sido declarado nos relatorios anteriores da Diretoria, de igual relevéncia para a entidade
tem sido 0 trabalho desenvolvido por um grupo de colaboradores, que conseguiram arrecadar através de
vendas de doacées de produtos diversos, destacando-se roupas, no Bazar da Pechincha e Brecht’), situado a
Av. Senador Feijo n° 358, totalizando 0 montante de R$ 2.020,00 totalmente dirigido para a entidade.
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ATIVIDADES DACRECHE ESPlRlTA PADRE BENTO

Devido a pandemia que atingiu todos os setores no mundo, as instituicﬁes da Educacéo, também
tiveram que se remodelarem a atual circunsténcia. Pois 0 contégio do virus espalhou-se muito rapido. Foram
seguidos tosos Decretos do Govemo do Estado de Sao Paulo e da Prefeitura Municipal de Santos.
As aulas presenciais foram suspensas na data 20 marco até final 2020, sendo remotamente para que
a instituicao nao perdesse o vinculo com as criancas e familiares.
Com certeza o ano de 2020, ficara para a histéria. Nossas criancas tiveram que deixar o ambiente
escolar e a Educacao teve que se adaptar a um novo modo de trabalho com a tecnologia. Jamais imaginamos
usar a tecnologia para ficannos prcximos dos pequeaos, mas, esse foi o meio em que trocamos expenéncias
e o aprendizado
Semanalmente a Coordenacao realizou reuniées pedagégicas e planejamento de videos aulas que
foram publicados trés vezes por semana e também busca ativa com os responsaveis através de videos e fotos

das cnancas realizando as atividades da semana.
Diante de todas essas adversidades conseguimos realizar o trabalho que foi planejado e a realizacao
dos projetos como: Leitura em Casa, Aprendendo a Comer Saudavel e Construindo 0 Eu. Devido a pandeia
néo tivemos alguns programas como: Saude Bucal e Vacinacao, o Programa de Saude Escolar.
Todas as atividades foram realizadas via WhatsApp e Facebook da Creche.
Na semana da Cnanca preparamos uma semana divertida com diversas brincadeiras e as monitoras
organizaram na area extema Creche uma Festa a fantasia.
Em dezembro foi promovida a entrega das sacolinhas de Natal, que ja é tradicéo da entidade, as
mesmas foram retiradas pelos responsaveis, todas as cnancas foram apadrinhadas.
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NUMERO DE VAGAS OFERECIDAS

META: Atender em 2020 total de 126 cnangas de antbos os sexos, na faixa etaria de 4 meses a 3 anos e 11

meses.
T

OBJETIVO: Proporcionas a crianca condicﬁes para um desenvolvimento hannonioso de seu potencial fisioo,
afetivo, espiritual, sociais e educacionais.
DADOS QUANTITATIVOS: Numero de vagas oferecidas em 2020............ .. 126
Numero de criancas atendidas em 2020........... ..119
Capacidade de atendimento em 2020................ ..126
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_FAlXA ETARIA :4 meses a 3 anos e 11 meses.
CARACTERISTICA DA POPULACAO: carente.
REGIME DE ATENDIMENTO: integral, com funcionamento segunda a sexta-feira, horario O7:30h as 17:30h.
AMBITO DE AC/"X0: De acordo com 0 Estatuto da Associacao, a programacao visa atender a populacao
carente.
ALIMENTACAO: Sac sen/idos quatro ‘refeicdes dianamente, onde a preocupagao é de se manter um
cardapio balanceado, visando a saude das criancas.
Para 0 ano 2021, apés reuniéo de planejamento com SEDUC, as cnancas foram agrupadas em
turmas assim constituidas:
BERCARIO l A -4 meses a 1 ano- 18 alunos.
BERCARIO ll A- 1 ano até 2 anos- 21 alunos.
BERCARIO ll B- 1 ano até 2 anos- 21 alunos.
MATERNAL l A- 2 anos a 3anos e 8 meses- 20 alunos.
MATERNAL I B- 2 anos a 3an0s e 8 meses- 20 alunos.
Totalizando atendimento em 2021 : 100 alunos.

CARACTERIZAQAO DA CLIENTELA

Conhecer a comunidade em__ que estamos inseridos, suas necessidades, potencialidades e
expectativas, adequando a ela, nosso trabalho de atendimento educacional é a unica fon'na para atendermos
as suas finalidades — formar cidadaos, conscientes e capazes, fomecendo ainda os conteudos e habilidades
necessarias a sua melhor insercao no ambiente social.
Atendemos cnangas na faixa etaria de 4 meses a 3 anos e 8meses, sendo na sua maioria, filhos
de pais que possuem escolandade de nivel fundamental incompleto.
A profissao dos pals é vanada: domésticas, manicure, vendedores, auténomos, havendo um
numero consideravel de pals desempregados, vivendo de alguns servicos temporérios sem vinculo
empregaticio.
A grande maiona reside nas imediacﬁes da creche, alguns vivem em casas de quartos
comunitarios, apresentando condicées de higiene e situacaofinanceira precana.
Para algumas dessas criancas, a unica refeicao oferecida é a dada na creche.
Predominam diversos credos religiosos. Na area da saude contam com as Policlinicas Municipais.
Temos algumas cnancas indicadas pelo “Conseiho Tutelar’, “Seduc" e “Casa de acolhimento”,
alguns casos de pais alcoélatras e drogadicéo.
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Embora a Diretona da Associacao, ha alguns anos, com parecer favoravel do Conseiho
Deliberativo, decidiu dedicar mais esforgos a Creche Espin'ta Padre Bento, entretanto, em momento algum
deixou de atender as suas finalidades estatutarias, quando é procurada por pessoas ou familias carentes com
necessidades especificas que precisam sertratadas, caso a caso, e que na maior parte das vezes representam
despesas das quais salientamos as seguintes:
a) assisténcias financeiras, representadas por ajuda de custo para medicamentos e aluguel no valor total de:

R$ 4.302,60.
b) assisténcia material representada por: 10 enxovais completos e fraudas para recém nascidos.
Outra forma de ajuda constante e diretamente aos pals de uma parte das criancas matriculadas
na Creche, porém nao contabilizadas, é a suplementacao de alimentos concedidos para consumo em suas
residéncias, durante 0 ano 2020, devido Pandemia muitos ficaram desempregados assim foram distribuidos
semanalmente.
ANALISE PERCENTUAL DA RECEITA E DA DESPESA DOS ULTIMOS CINCO ANOS.

Os quadros que seguem, demonstram a participacao percentual de cada uma das fontes de
recursos, bem como, a destinagao dada aos mesmos, com que a entidade contou nos exercicios mencionados,
e que permitem uma avaliacao no tempo, de cada uma delas, e 0 esforco da entidade no sentido de manter o
padrao de sen/icos que coloca a disposicao da comunidade carente:
REC EITAS
Fontes:

Va/ores em R$
2020

Associagao ..................
Convénio SEDUC/PMS
TOTAL

DESPESAS
Usos:

147.662,72
769.200,79
916.863,51

Va/ores em R$
2020

Assoclagao............ ..
Convénio SEDUC/PMS
Total

153.950,89
778.676,29
932.627,18

16

(Panficipagéo % na receita)
17
18
19
20

25,6 26,8 21,9 21,9
74,4 73,2 78,1 78,1
100,0 100,0 100,0 100,0

16,0
84,0
100,0

(Participagéo % na despesa)
16
17
18
19
20
17,0 16,8
83,0 83,2
100,0 100,0

18,9 16,8
16,5
81,1
83,2 83,5
100,0 100,0 100,0
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Olaservagées: a - O Balango Patrimonial, bem como, as contas de Receita e Despesa e Demonstragao
do Resultado de 2020, integram este relatério. b — Cabe ressaltar que as despesas com 0 Convénio
Seduc foram maiores do que a receita oriunda da PMS, valor esse coberto com recursos da Associagéo.

lll - ATlVlDADES GERAIS
1 — Em 2020 o ano atipico com Pandemia, a Associacao por meio da sua diretoria e 0 acolhimento
pelo Conseiho Deliberativo, manteve seus objetivos com os funcionarios, mesmo nao podendo ter participacao
na realizacao de eventos como , os almogos beneficente, cujo resultados sempre foram efetivo do ponto de
vista financeiro, econbmico e de logistica na execucao de suas atividades.
2 - Como sempre, a administracao da entidade no dia a dia se constituiu em tarefa complexa, mas
foi possivel manter as instalacoes da Associacao em ordem.
lV- CONCLUSAO.

No dia a dia, encontramos na suprema bondade de Deus e na firme onentacao dos nossos Guias
e Protetores Espirituais, as forcas necessanas para que a administracao tenha concluido com sucesso sua
gestao, a quem agradecemos e pedimos que essa ajuda nunca nos falte.
Reiteramos, a todos, que continuem nos ajudando.
Santos, 1 de janeiro 2021.
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