
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

 

ENTIDADE: SOCIEDADE ESPÍRITA BENEFICENTE FRANCISCO DE PAULA VICTOR 

UNIDADE EXECUTORA: ALBERGUE NOTURNO JOSÉ PEREIRA DA SILVA PRADO 

 

REFERENTE:  PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO FOMENTO Nº 05/2019 

PERÍODO: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 

   

   

  No período acima especificado, as atividades realizadas pelo Albergue 

Noturno José Pereira da Silva Prado foram as seguintes: 

-100 (cem) atendimentos noturnos, incluindo moradores de rua da nossa comunidade 

que buscaram o serviço para pernoitar ou realizar atividades de higiene e alimentação. 

Além do pernoite, também foi oferecido banho, jantar, café da manhã, doações de 

roupas e encaminhamentos aos recursos da comunidade a todos os usuários. 

-encaminhamento, no mês de setembro de 01(um ) usuário do Projeto Café da Manhã 

no Albergue para tratamento de álcool e droga na Casa Dia de Santa Rita do Passa 

Quatro, sendo que ainda ocorreu nesse mês a saída de (03) três usuários também 

internados na citada instituição, após concluírem o tratamento, de modo que um deles 

permaneceu em Santa Rita, tendo conseguido moradia e trabalho, outro veio para 

Tambaú e foi morar com familiares, já estando trabalhando na construção civil, e o 

terceiro recaiu e retornou ao tratamento pouco tempo depois.  

- acompanhamento dos usuários internados na Casa Dia de Santa Rita do Passa Quatro 

através de contatos telefônicos, bem como de contatos presenciais efetuados quando o 

coordenador vem buscar os pagamentos e cestas básicas que compreendem o custo do 

tratamento, ocasião que costuma trazer os internos para visitar suas famílias.  

-apoio financeiro do Projeto Café da Manhã no Albergue para pagamento da internação 

de um usuário, o qual foi internado na Comunidade Viva Vida por iniciativa dos 

familiares.  

- acompanhamento de 03 (três) usuários do Projeto Café da Manhã no Albergue, em 

processo de reinserção social, oferecendo apoio e orientação nas questões pessoais, de 

trabalho, financeiras e outras.  

- realização de 03 (três) visitas domiciliares e 17 (dezessete) contatos com usuários e 

familiares, Casa Dia de Santa Rita do Passa Quatro, Assistência Social do Município e 

outros, visando os interesses dos usuários. 

Importa ressaltar que o Projeto Café da Manhã no Albergue não está realizando os 

encontros presenciais em razão da pandemia do Covid 19. 



  

  

 

Nos meses de setembro e outubro, os recursos recebidos da Prefeitura 

Municipal, no valor de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, foram aplicados 

de conformidade com o Plano de Ação, ou seja, na remuneração do atendente noturno, 

encargos sociais, conta de energia elétrica e telefone. 
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