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Relatório Anual de Atividades 
 

O relatório de atividades do CCA 2016 traz um balanço com os resultados 

e realizações durante o ano. Os dados apresentados incluem a participação dos 

usuários, recursos humanos, a metodologia, a divulgação e os demonstrativos 

financeiros. 

Em 2016, o CCA obteve 25.114 atendimentos, crianças de 6 á 11 anos e 

11 meses e, adolescentes de 12 á 14 anos e 11 meses, dada prioridade absoluta 

para crianças e adolescentes retirados da situação de trabalho infantil e deficientes.  

Esses resultados só foram e são possíveis com o estimulo e apoio de 

colaboradores e empresas que estiveram com a FCG durante esse ano e puderam 

participar do desenvolvimento de usuários e cidadãos e contribuir para a construção 

de uma sociedade mais justa e acessível para todos. 

Apresentação da Fundação Comunidade da Graça 
 

A Fundação Comunidade da Graça é uma organização sem fins lucrativos 

que desenvolve e executa projetos para melhorar a qualidade de vida de pessoas 

carentes ou com necessidades. Fundado em 1996, a FCG atua nas áreas de 

Desenvolvimento Social e Educação para pessoas em situação de vulnerabilidade 

social. 

Apresentação do CCA 
 

O CCA consiste em um espaço de uso público e gratuito, cujo objetivo é 

contribuir com o desenvolvimento integral e fortalecimento das potencialidades de 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 
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Objetivo Geral 
 

 Contribuir no processo de fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários; 

 Prevenir a ocorrência de situações de risco social; 

 Promover acesso a serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de 

proteção social; 

 Desenvolver o protagonismo e o exercício da cidadania dos usuários através 

de informações sobre direitos; 

 Possibilitar acesso ao esporte, artesanato e lazer, com vista ao 

desenvolvimento de novas sociabilidades; 

 Propiciar atividades culturais, ludo educativas, valorizando a cultura local e 

preparando para a cidadania. 

Objetivos Específicos 
 

 Fortalecer a interação entre crianças do mesmo ciclo etário; 

 Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus 

brinquedos e brincadeiras e a promoção de vivências lúdicas; 

 Desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social, 

levando a uma participação na vida pública; 

 Oferecer um espaço para ocupar a criança e adolescente, de segunda a 

sexta-feira, visando o desenvolvimento integral das crianças; 

 Assegurar o direito de brincar; 

 Promover o acesso das famílias ao Projeto, estimulando a participação, 

cooperação e responsabilidade destas no processo de desenvolvimento dos 

seus filhos, assim seria implantado trabalho integrado entre escola, família e 

comunidade, incluindo órgãos de defesa da criança e adolescente; 

 Suprir as necessidades nutricionais proporcionais ao período de permanência 

da criança no projeto; 
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 Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças e adolescentes, 

especialmente aquelas com deficiência, assegurando convivência familiar e 

comunitária; 

 Promover acesso aos serviços das demais políticas pública, em especial 

serviços de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existente no território;  

 Disponibilizar informações sobre direitos e participação, oportunizando o 

exercício de cidadania;  

 Possibilitar experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de 

lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas habilidades; 

 Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando 

trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e 

os vínculos familiares e comunitários; 

 Estimular a reinserção e permanência da criança e adolescente no sistema 

educacional; 

 Assegurar espaço para convívio grupal, comunitário e social, e o 

desenvolvimento de relações de solidariedade e respeito mútuo; 

 Incentivar a participação na vida cotidiana do território desenvolvendo 

competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo 

contemporâneo; 

 Desenvolver ações com as famílias para o fortalecimento de vínculos 

familiares e sociais, visando à proteção e o desenvolvimento das crianças e 

dos adolescentes. 
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Infraestrutura: Anexo  

Publico Alvo 

Crianças de 6 á 11 anos e 11 meses e, adolescentes de 12 á 14 anos e 

11 meses, dada prioridade absoluta para crianças e adolescentes retirados da 

situação de trabalho infantil e deficientes.  

Área de abrangência: Aricanduva, Dentro do Distrito Aricanduva, Formosa e Carrão. 

Capacidade De Atendimento: 120 crianças e adolescentes ao dia 

Atendimento 2016: 25.114 

Recursos Humanos 

RECURSOS HUMANOS 

Profissão Quantidade 

Carga Horária 

Semanal de 

cada 

profissional 

Vínculo com a entidade 

Agente Operacional 02 40 horas CLT 

Assistente Técnica II 01 40 horas CLT 

Cozinheira 01 40 horas CLT 

Gerente de Serviços II 01 40 horas CLT 

Orientador Socioeducativo 02 40 horas CLT 
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Metodologia Da Ação 
 

A Metodologia procura compreender a criança e o adolescente a partir do 

contexto cultural e social. A educação é entendida como mediação entre o 

desenvolvimento individual e social, valorizando o caminhar que a criança percorre 

para desenvolver novas funções, construindo seu próprio caminhar para alcançar 

autonomia e inserção social, utilizando para este fim a integração entre os 

educadores, as crianças, os pais, e a comunidade.  

 

Monitoramento E Avaliação De Recursos  

O monitoramento se dará através da supervisão do CRAS Aricanduva / 

Formosa e da Fundação Comunidade da Graça através de relatórios mensais, listas 

de presenças, questionários de avaliação aplicada às crianças e adolescentes e 

seus familiares, e a comunidade. 
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Execução Orçamentária  
 

CCA- 2016 

Saldo Exercício Anterior - 2015 13.873,79  

Receitas 

Origem da Receita Tipo de Receita 
Verbas 

Publicas 

Contra 
Partida 

Organização 

Total das 
Receitas 

Fundação Comunidade da Graça Contra Partida Financeira 0,00  15.095,74  15.095,74  

Fundação Comunidade da Graça Gratuidades Aplicadas 0,00  148.436,61  148.436,61  

Fundo de Reserva Resgates de Aplicações Financeiras 28.754,22  0,00  28.754,22  

Banco Bradesco S/a Receitas Financeiras 304,02  0,00  304,02  

PMSP - PNAE Verba Alimentação 0,00  0,00  0,00  

Secretária Municipal da A. Social Verba Adicional  12.046,76  0,00  12.046,76  

Secretária Municipal da A. Social Verba Mensal 449.687,87  0,00  449.687,87  

Total Geral das Receitas 490.792,87  163.532,35  654.325,22  

Despesas 

Grupo de Despesa Tipo de Despesas 
Verbas 

Publicas 

Contra 
Partida 

Organização 

Total das 
Receitas 

Instituição Bancaria Tarifas Bancarias 0,00  1.852,45  1.852,45  

Instituição Bancaria Juros e Encargos 0,00  0,00  0,00  

Instituição Bancaria Aplicações Financeiras - Imposto de Renda 50,04  0,00  50,04  

Recursos Humanos Folha de Pagamento e Encargos 190.990,39  0,00  190.990,39  

Recursos Humanos Férias, 13º e Rescisões 28.754,22  0,00  28.754,22  

Despesas Operacionais Alimentação 138.873,84  0,00  138.873,84  

Despesas Operacionais Material Pedagógico 15.474,63  0,00  15.474,63  

Despesas Operacionais Material de Higiene 0,00  0,00  0,00  

Despesas Operacionais Material de Limpeza 0,00  0,00  0,00  

Despesas Operacionais Material de Escritório 0,00  0,00  0,00  

Despesas Operacionais Concessionárias 15.051,96  0,00  15.051,96  

Despesas Operacionais Manutenção Predial 0,00  0,00  0,00  

Despesas Operacionais Outras Despesas Operacionais 50.355,00  0,00  50.355,00  

Despesas Operacionais Aluguel 41.973,84  0,00  41.973,84  

Despesas Operacionais IPTU 780,78  0,00  780,78  

Despesas Operacionais Verba Adicional  18.922,50  0,00  18.922,50  

Despesas Operacionais Verba Implantação 5.000,00  0,00  5.000,00  

Despesas Operacionais Oficineiros 11.040,00  0,00  11.040,00  

Fundação Comunidade da Graça Gratuidades Aplicadas 0,00  148.436,61  148.436,61  

Total Geral das Despesas 517.267,20  150.289,06  667.556,26  

Saldo Final para Aplicação no Próximo Exercício 642,75  
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Recursos Financeiros Disponíveis no Final do Exercício  
 

Saldo em Conta Corrente R$ 604,18  

Saldo em Caixa R$ 38,57  

Saldo em Fundo de Reserva  R$ 0,00  

Saldo em Conta Poupança R$ 0,00  

Total dos Recursos Disponíveis R$ 642,75  

Despesas Realizadas para Pagamentos no Próximo Exercício R$ 20.117,67  

Despesas com Recursos Humanos a Pagar R$ 17.080,47  

Verbas Alimentação a Utilizar R$ 0,00  

Provisões Recursos Humanos  R$ 15.769,66  

Total das Despesas a Pagar no Próximo Exercício R$ 52.967,80  

Total Liquido Disponível R$  (R$ 52.325,05) 

 

 


